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PROPOSTA COMERCIAL PARA PRE~TAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO E 

CONSULTORIA EM CON\iENIOS l: CONTRATOS OU QUALQUER INSTRUMENTO DE 

PARCERIA NAS PLATAFORMAS + BRASIL (SICONV), SIMEC, SISMOB , FNS, SIGA E 

SIGPC. 

Ao limo. Sr. 
M arw~ '.e.1 -:; ( cilarc; 

Prefeito Municipal 

Sõiüé. l!a.-~2 ra do Pê.. ri - · PI-. 

1. Introdução 

A ARCA Gc:-tifo e Co,-s•;l:".'r ia r.c ,~z ror1 profi,sio:iais como Contador, Advogado, 

Enp,enhe iroc (Civil, Elétrico, Ambienta! To=-lernmunic~ções e Agrícola) e Arquiteto que atuam no 

merca.::;c, Oê aõbõ iho há mais de 20 anos, com expert ise necessária para aprovação de propostas e 

proje tos j un1"os a•)S M in•' ,·< -,s do Go11erno Federal, através das diversas plataformas online 

Pl2taforrna -~ Brasil (antigo SICONV), S!MEC, SISMOB, SIGA, FNS e SIGPC. 

/1. ARCA. Gest:'in e r:or.stilt0~ir1 esta r c;~mpr':' atu;i!iz;ida e seguindo as mais recentes leis, 

decretos portarias e legislaçõe:. vigf'ntc~ o~ trabalho, dese~renhados junto as Prefeituras, na 

Pl;,1 :1for rn;1 r.11ajc; ':lrasif (SICO N\/l, que é o SistPma df' Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, 

f!~j urn.-1 i Pr:.irri -? •it ;, wAb ._,,_,,: í•.~" f,'1 2s --.:;~s úe gestão de transferências de recursos da União; no SIMEC, 

Sist em?- Integrado de Monitor:ir1r: n•o F~~criça') e Contr') IP. do Ministério da Educação é um portal 

operacional e de gestão do MEC, qu':' trat2 do orçamento e monitoramento das propostas on-line do 

gover'.lo federal na áreêl da educaçfo: no SISMOB, m tema informati?.ado desenvolvido pelo Ministério 

dê! Sa :.'l t:iP, par? r:arl:;istro 2 :::: :-:f ' ice de f)í')pc,stas de pro ietos de saúde e monitoramento da execução 

d,: obr2·; dE- tr2 ,1sfe r~11cia fi:rirfo a ft: : do . 

2. Objeto da Proposta 

O b. t d + • · ' , o 1e o eé, a pronos,a corv::'r,:i.:1 , e ,, :1resent;i • O!; termos e condições para a Prestação de 

serviçm ,~rr. r:onsu!tcri1 na;::~~ t'.fo dr. c.cm:~~nios c 1; qo.:alquer instrumento de parceria nas Plataformas 

+ Br-~s:I (ur t i5-, SICfJ~IV:, SI IV!':C. S1~M!JU. SIG/.\, FNS e SIGPC., à distância, via telefone, e-mail e 

aplicativo de mensagens, com o objetivo de fazer a gestão da(s) Plataforma(s) + Brasil (Siconv), Simec 
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. • ... 
e Sismot, dPsde ;i el;ihoração dr.1s propo~t.,s até a prestação de conta, assim como, produzir rela ~~~ O Qg : 
mensais sobre os procc-:sS" º :J letrêri,<.,)~ er, tràr"'ite. e>.istentê; ou a serE:m criados. ~ CPL • 

~~ 
. _.,, ".:! 1atórios irão conter a elaboração das propostas, situação dos 

con11Én io~. ~·t:.:aç,:1 . ., J as obras, ::, ituação da execução do convênio, situação da prestação de 

comas, def iriicâo dF objetos, dE:sP.mpenho da gestão da entidade com relação as transferências 

volu, ,t arias. acomoa1 ' hélmr~itto ,:e. rer:Jrco:; dispon ibil izados de emenda parlamentar ou extra 

" mt'nda, c;ip,ação L4e rec1. rs,J', j,; 0 t 0 J ,J~ rn,nistcrios, monitora menta da regularidade quanto 

,~e "-r~ :',. < n l ;, rtrr, , or r•co•·>- " ,- , , · , r~p, r,1I::irirl;irle d;:i entidarle (lLlr.lnto ? <; dí11irfas , monitor?mento 

rJ a~ ri ;,dns c0n t;;; 'i>i' 0.;i'if'•ltorr , ~, terias estas informações serão colhidas nos portais de 

co•r rénic.s. portaic df · r;;n~~~i rêncr;i e nos sites específicos ::le ,:ada situação demandada, sendo 

'? ~sim cct30 p•1r.l11 írir1 rr1c1 i:,r I1 ,0 r :;tii1id'éHJ, ,c (1 IJF P'lij;in, ô! ~r'! senr3 fís ica para sua rea lização; 

~; i~e!;IJl?rirfarle rh P. 1rirl;:-d:, n, , t(, .., ,. dívida,; (este ;tem é de vital importância para que a 

r- nn u=1de e~reri · i, _; , a f;r r; , · .. ,r vêni'l~ /term0s d0 o::ircerias e/ou rapta r recursos de extra 

1:-mPr.cl ,1 Iunto ,10 Gn•1errio Fecl('r,, i) 

✓ Situação dos convê11ios: O r. ,-, . itera ~,ento dos convênios, se dá através da inserção de 

;, f ,:,rrn?çr:íi::', e rlo:-11 rn~•,~.-H, '1Pí'l"~~~ri0s r ara que o convênio tenha seu perfeito andamento 

,: wa.., t,! s_i:1 11i,;é: ,, 1c1, cn!"~0 r)W 0:.-err.::i lc· informélndo paP,amentos, realizando pagamentos, 

r:-r1dast r:inrfo for riP.ced0r~s. ir,form -::i ndo contratos, reali zando alterações no plano de trabalho, 

elaborando termos aditivos, respondendo aos pareceres e esclarecimentos do órgão cedente e 

' :i.J r.1 isq·;~r 01Jtro~ sr:>rvi,~0s n?ce, d -;')c; i:,,.!'a ~1 cunclusão da execução do objeto em sua totalidade. 

✓ Ffa ticJrrção de , ~"!::tist a,;: t, r rnposta ou pl;ino de t rr.1ba lho é uma ferramenta uti!izada para 

organi7ar e sir,teniotiz3r inforr11r1ções releval"te!. para a realização de um projeto ou uma tarefa 

P::;p~dfic;:i r:orn objet i110s e met;:i~ defi,~i-:ios E.stA instrumente que integra às solicitações de 

rnrwêriio~ r:ontérn t od0 o r:fetr1lharnenw das rr=:sponsal)il id<1cies ass ·Jmidas por cada um dos 

partic,pantes. Não pooe ser elaborado de forma genérica, devendo trazer de forma clara e 

, u,:ir,t2 tcr1a 0 ~<: irifrni:=i r:ôc. s s11fic:ientes para a identificação do projeto, at ividade ou evento 

de dur3ção de!erminada. A ce!ehr;:ição do instrumento depende da aprovação prévia do plano 

de tri3balho, '3pre~erit;ido pPle proo:iri?nte qL1e ser~ r.Jnalisado quanto à sua viabil idade e 



.:;-je, ,ti,,c::.n ... 0~ o · 1 , i·, > , 1 1 r• · o. : .,·. · ,·. ,,, i,t ·· , ; ~•- I\ e, ib•) rc1çÃo P consequente aprovação da 

~,ro",: ' t'.3 t' '1 . · ·:", 111• •"', rl .. ;, ,, .,, ,. r';, :,·{ ti\ r, , tã(1 e Consultoria, desde que todas as 

i 11f 0r1Y , çêv-s :! 1·r dos o '.: lloc, ·, '. " · ,- , . · ' r t , J JS nos sejarl'l encam inhados dentro do prazo 

1 ' ,.nn,;ultoria não se responsabi liza pe10 Leor da~ informações 

2,)rt" sc: 11 tad;;s <· 1 •e ,· ; .::c- .:i v,,;;:i, ;.-Jy ._, dt s oocumentos apresentados pela Entidade Proponente. 

OBS: A ,-,1r t· or2~;:io e 2 ·: •n1 •a· Y.l ,,,·, ·H,, :, •u h::í~•·c- 1t.~rr.-:r. ele refer::-rici :1 roderá se r incluída em outro 

co,1tratc, p : ,, e 1J;,l1arici:!d1~ ·.: , !P- •: .. ,•:: tr-,. -, ~- 1,,'),--. rc1c ,o :,, µrojetos (engenh;ui;:i e arquitetura) e termos 

! . ; ., ·. ·~ n?11er urr,a íegra gemi. cilda proj2t c/te rMo de r'?ferên : ia 

apresent;:, e· •?~ rjifrufrl :r'p, • ·, r:i ,, Vi ,'." '' 'fJPr·f: i:;i s ? ARC/l. Gect:=in e Con~ultoria tem c?pacidade 

técnica para e~,a fu,1ç êo. 1.-, ,i s a e 1clui d,~'..óte corUat<.1 , deixando :i disponível se for do interesse do 

Ccr.rra t2 ri ,· 

2.1 Definiçifo ele o!:witos 

Ob1e~o é o oroduto ,ic cor.,•~, o , cem ,a,c ck· .'passe L'U termo de parceria, observados o 

programa de t rabalho P 2, su,is f1r2l ic;,, r:~s de-; '. :·~:io t·;;<; met"is a serem atingidas de forma qualitativa 

e quantitativamente e a detinição da'.j en;)as o,• rJses da execução. 

2.2 Desempenho da entidade com re ia~àú as i:ransferéncias voluntárias 

O fndicc de fJesernnenho cl -; C..·~tã:: d,h TransL:rlncias Voluntárias da União - IDTRV é um 

ind,cadcr de 2cornpanhamento contínuo que t, '_;je l.iva ava lié:r e desempenho da Ent idade quanto à 

qJal1dad-2 d,.s suas propos t;;s E. rio procésso de gestão dos :nst rumentos firmad os com o Governo 

Fed.oral. 

2.3 Acor.wanhameritCl das emendas pôl rlament are<; 

Os recursos ae emendas par1a inentdres muitas das vezes são subutilizados, cancelados, 

devolvidcs, ou seja, êi Entidade falha em não aproveitar uma fonte de recursos que poderia ser melhor 

utilizada. Sendo assim cabe o monitoramento desta ação com a finalidade de aprimorar a utilização de 

rernrsos públicos. 



~ 

'",.., -~' I0s dispo11ibi liz.~ 1 H ursos que 

. , '"'", ~u -·u, ~ Je éntes, estes recur~o., ,u 1d111 -c;~ disp':lnív2 is 

ê t-2 ••.:~ •prc·; :•~:; . c, •1., J •2 I' .., 1: ,-:~2 •. 1 .. c.ed,:, .t ~ especifico,editaisdechamam entopúblico, 

F- ntrP ,1 ,; .,~ F~tec inst r J;nPr t , ; íl' , i:-rr -;r> , ~.e~.;;c doc oor governo · estaduais, go11ernos munici pais, 

sE:cr1::,arr 1:,, Cõ •r,Jras ,,, n ;c,oais, O·\:G's ,. d:.. 

2. tj Prestar:ãr, 6P contas 

v· Elabora~ãa. a;1al s>- Jc E.,q:..•adromento e ~eleç&,.: ri,~ rlocurnentos solici tado pelos 

orgáos e,u ent1darit,~ d , 1 ...i dn,, i , ; ciÇ _ e úh'., . .:i cl ir2t 1 c• u ;11d1rela, de qualquer esfera 

do go·1eI nc L0111 vi ;•2s ,i e le .. , ·,1...k Jn inst rwnentos para realização da Prestação 

de Crnl-, do~ vJ1'.1 :11 · i· ,cr.c -1 .0 ae repasse etc. 

E.üL J r aç,;,.,_ apre •,enrêçJc, do•, Re lato rios de Execução: Documentos de Liquidação 

'-ir11.1 írl ,:;< , Pap;,rr ~nt0'' Rn::il i7êlr.'Vi RHPita P nesnes"l do Phno rle Trnb;, lh'J . Seí'liços 

(o·,,r,nacio~ J:íc;i :0 do J1 1;i, (' d~ -, ,., r,., lhn Fin•ncerro :-tn Pl;,n0 de Trabalho 

Pag :=1mentrs Re;:. 1; 1 , rlc ~ '1r r, 11>1<?111 n ~, rlP. 1_rq1 •ida,;ão lnr l11ídos e Pag;imentos 

✓ : ·.: : rn, .... i•1, , ,. i:: ·<~~•;~iJ O do cri 11v~ni'1/rer,110 dl:' pan:eria, ser;:í al:\erto o prazo rara 

l:' tl\'Ir., :lél pr~'>t <:11,á0 t1p r:{,r,t;,is . S':!rib ~i>r,-H.lns rel r1i ó rios aue irão confi rmar cu não ;i 

e XPCW30 io r, b1e1 0 l"! rn ~11 ;1 1ot;:i lidJli r->, i' -)r i~5'1 da necess id :1de de um efetivo 

acom o;.1n11;imcnv: ,fa eYec,:r ~n nrp,·t=Jt1d0 i11formacões e il'\sericio documentos em 

rnriformidade com qu.; 0 co r 1érrb 1t u rno de parceria avança. Pois a não aprovação 

<:,• Prr-r•;,, ~(, 0:e .::::nta~ tJ('j,~, -~ io~r,~r SIJZ' entidade b!oqu1:ada clr realizar novos 

coritr2tc_.s ,:0rn o <30·1err~o Fede,2! P :i l(;m do rnaI~ penal i, ar de forma _judicial e as 

11r:> , e~ crirr,i , al se ~•~ diriP,~ntes. 

2.5 Cronograma de Execw;;io 

Os servir.os serão orestarlo5 ,1e fo rma continuada durante os 12 meses de vi~ência do 

instrumento contratual, oot.lendo SPr ororrogaclos por íP,ua l pPI iodo. 



2.6 Preç(' ri th Serviços 
,,. -

' . . . 1 1 , d $ ( Q:U2_~ 
~"; e.<. o Jfe o oestd proposta, e e R 13.000,00 Trez ....,,1 K .~ 

f. ··n u, eto 

✓ A<~E-~s:J ri;i P. f'I" Brasília 

✓ E~rr'~0rio de apoio t écnico adm, ii ,trc 1.'> ~,ri B-~le,ri/h\ 

4. ,. , rt ~,-r! · 

4 .1 Escritório e m Bel~m P ~sc;es ;o ria em Br2sília 

· Remoto/ a distâ11cia: 1 L! h'.)ra, · r r ·;:i 7 ,J;,,: ri .:i S(.-1 , 1na < um dtendimentos via telefone, e-mail, 

whasApo, skvpe, t~legram, a :essa --:- me o P outros meios que for necessário para solução dos serviços 

proposto~. 

4.2 Contador ou Técnico adrninist1at ivo 

ln !or,y 1 ve_,: r n.r ~Pm;;n,, 

• / 1 Jccurnenta~á1J r,ecessari.-1 fl;:J ' i1 ;:i r;,,~•?.o d:•s Pl':ltaformas que não é rle respons;ibi lidade dc1 Are?. 

Ge~tão '.' Con~ult~ ·1J será d pedido vié• e-mail ao(s) departamento(s) de por e-mai l de lici tação, 

t ributa; ãc , 1 inar,ças, co11tab·lidad~, 6'-J r.ete e contro le interno com antecedência mínima de 48 horas. 

4.? Engenheiro e Arf!1Jitpt c, 

ln lc,ro: 2 di;,c; n3 ser,,:i,,a 

- f 1abHcC.~o :IP c r0!'!tos e~w1tl ir c1 \ ;i rqui~etô11iw, ~létric.o sar>itério. hidráulico e de telecomunicações, 

as, i.,, '=' el,, l'>C'ril ç§o dl? :i,".l i,:,t ris rle Mgenf-tari i'l e pet;a5 técnicas com0: planilha orçamentária, 

7:/ 



Arca 

Empreendimentos, Construções e Serviços EIRELI 
Cnpj: 07.104.510/0001-58 1.E: 15.242.314-1 
Rua Floriano Peixoto. 21 - Ramiro Paz 
Concordia do Pará - PA - CEP: 68.685-000 
contatoarcaservicos@ rnail.com 

l • ,:. . • - · • • ' >,ffltJ~lri,1.c. -~@i't· , '·.-
~,. \1.·.12 .. .. • . •~ - -- , :~~&,:ll'!P ·- f • 

memorial descritivo, planta baixa, boletim de medição, assim como outras, necessária,;f~~ -~-

aprovação de projetos de engenharia . J.-1t f iô: OJ :3 · e cn .. 
~tJ.__}! 

- Validade da Proposta é pelo prazo 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data desta 

proposta; 

- As despesas inerentes a encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros, correrão 

/ ~ totalmente por conta da empresa; 

ROSEAILDO LIMA Assinado de forma digital 

ARRUDA:698186652 po· ROSEAII.DO LIMA 

87 ARRUDA:69818665287 

Arca Gestão e Consultoria em Convênios e Contratos 

CNPJ: 07.104.510/0001-58 
Roseãildo Lima Arruda 

Contador CRC/PA 20.990 
P.na!ista de Sist ema 

Diret~r Admir- istr;,tivo 

Belém(PA) 04/01/2021. 
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