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Rubrica 
Tendo Presente o Edital de Julgamento e Resultado da licitação na moda 

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.09.03.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de 

assessoria administrativa junto ao Fundo Municipal de Seguridade Social de Horizonte - 

CE, visando adotar mecanismos de controle e orientação quanto aos aspectos 

administrativos e financeiros juntamente com o sistema de folha de pagamento, 

sistema de contracheque online e sistema de transparência com gasto de pessoal, 

conforme especificaç5es detalhadas no projeto básico, bem como Parecer pertinente da 

Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, 

do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS N° 2018.09.03.1, tipo menor preço goba, e ADJUDICO á empresa RH MAIS 

INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 5/5 LTDA, inscnta no CNPJ sob o n° 

08.655.731/0001-87, o objeto da licitação, com valor global de R$ R$ 44.400,00 (quarenta 

e quatro mil e quatrocentos reais), tendo sido atendida todas as exigências editalicias. 

tem Especificação Unidade Quantidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

1. Contratação 
administrativa 
Seguridade 

de 	serviços 	de 	assessoria 
junto 	ao 	Fundo 	Municipal 	de 

Social de Horizonte - CE, visando 

Mês 12 3.700,00 44.400,00 

adotar 
quanto 
juntamente 
pagamento, 
sistema 
conforme 
básico. 

mecanismos de 	controle e orientação 
aos aspectos administrativos e financeiros 

com 	o 	sistema 	de 	folha 	de 
sistema de contracheque online e 

de transparência com gasto de pessoal, 
especificações detalhadas no projeto 

Valor Global 3 44.400,00 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo indicado no 

Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 25 DE 

SETEMBRO DE 2018. 


