SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS

Codó/MA em 22 de dezembro de 2020
D.S Assessoria
Rua Dr. Remy Archer, QD 178 nº 16ª Codo-MA

REF.: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em licitações públicas.
Prezados Senhores:
A empresa infra-assinada oferece seus serviços de consultoria e assessoria em licitações
públicas visando a participação de sua empresa nos certames que englobem os objetos de
suas atividades, visando uma ampla vantagem sobre as concorrentes sem uma leitura
profissional dos editais dos certames.
Na D.S Assessoria você vai contar com:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Consultoria sobre licitações, contratos e aditivos.
Assessoria em representações de recursos administrativos e impugnações de editais.
Atualizações de documentações no SICAF periodicamente.
Pesquisas de avisos de publicações de processos licitatórios referentes aos seus
produtos/serviços informados diariamente.
Representações em pregões eletrônicos e presenciais.
Leitura profissional com conhecimentos específicos das leis de licitações dos editais
relacionados evitando assim erros na fase de habilitação.
Organização de documentação para participação das referidas licitações.
Obtenção de editais em loco ou eletrônicos.
análise de orçamentos/propostas.
Apresentação de Impugnação de editas falhos.
Recursos administrativos, técnicos e jurídicos.
Dispomos de pessoal capacitado para representar sua empresa em licitações em
qualquer modalidade.
No caso de pregões presenciais onde se necessite deslocamento veicular acima de
20km será cobrado uma representação onde não compete a esse contrato

1.

DADOS, SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS AO CLIENTE:

1.

✓ Pesquisas de avisos de publicações de processos licitatórios referentes aos seus
produtos/serviços informados diariamente.

2.

✓ Leitura profissional com conhecimentos específicos das leis de licitações dos
editais relacionados evitando assim erros na fase de habilitação.

3.

✓ Todas as fases do processo recebem um acompanhamento personalizado dos
consultores da D.S Assessoria, para verificar se os documentos e propostas
apresentadas pelos concorrentes estão de acordo com a Lei e com o Edital,
assegurando a sua empresa a igualdade de competição.

4.

✓ Obtenção de editais em loco ou eletrônicos.

5.

✓ Análise de orçamentos/propostas.

6.

✓ Recursos administrativos, técnicos e jurídicos.

7.
8.

✓ Atualizações de documentações no SICAF periodicamente.
✓ Requerimento para Impugnação de editas falhos.

9.

✓ Dispomos de pessoal capacitado para representar sua empresa em licitações em
qualquer modalidade.

10.

✓ Relatórios com a síntese do ocorrido em cada licitação são enviados
periodicamente aos clientes da D.S Assessoria, demonstrando quais foram as
empresas concorrentes, quais foram inabilitadas ou desclassificadas bem como
o resultado final.

2. PLANO DE TRABALHO RELATIVOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Os trabalhos propostos serão coordenados pela equipe de profissionais da D.S Assessoria, a
qual atuará diretamente ou em parceria com outros profissionais especializados, conforme as
necessidades e as particularidades da execução dos serviços propostos, envolvendo os
seguintes trabalhos:

3. HONORÁRIOS

Nossa proposta financeira perfaz o montante de R$ 1.000,00 [um mil reais]. Esse montante
é referente a assessoria e consultoria mensal, deslocamentos acima de 20km serão negociados
fora o valor acima citado.
NOTA1: A D.S. Assessoria prima pelo sigilo nas suas representações, contudo não se aplica
a esta proposta a exclusividade de objeto, podendo assim a D.S. Assessoria representar várias
empresas no mesmo segmento salvo ajustes firmados em contrato para total exclusividade.
NOTA2: A proposta financeira, ora apresentada, tem validade de 10 [dez] dias, contados da
data de seu recebimento, findo o qual poderá estar sujeita a modificações que possam resultar
em novas negociações para o fechamento do respectivo Contrato de Prestação de Serviços.

Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno de V.Sa., com a assinatura do
pertinente de acordo para efetivarmos a contratação dos serviços ora propostos.

Atenciosamente,

_________________________

Denilson Teodoro
Diretor Financeiro
CFO

