
São Paulo,07 de agosto 2017.

Prefeitura Municipal de ltaituba- PA

Ao Departamento de ComPras

desenvolvimento elas atividades'

Metodologia adotada

Proposta paÍa Consultoria em Avaliação de Ativos Financeiros

Vimos pela presente, encaminhar a essa administração nossa proposta de consultoria

par" *ai"çáo dos ativos financeiros dessa prefeitur4 especificamente na avaliação da

iJr,u'd" pug"-"rto dos servidores municiiais' crédito consignado e arrecadações do

município, de modo a apresenlar um valor para esses ativos para: posterior centralização

em instituição financeiÍa.

As principais atividades execuhdas no desenvolvimento dos trabalhos' obietivando o

melhor resultado para ticitaçao oos serviços acima elencadl fo '1s 
seguintes: estudo de

viabilidade econômico-financeir4 elaboiagão do modelo licitatório compatível com a

"l<.""0ã" 
ã" 

"Ul",o 
e com a legislação em vigor e acompanhamento de todo o processo'

à"aa"'o f"u*tu*anto de informações alé a finalização e assinatura do contrato com a

instituição fi nanceira vencedora'

Os trabalhos são realizados por profissionais técnicos' conjuntamente com os servidores

designados pela administração, os quais avaliarão o serviço' acompanhado' assim' o

Os serviços a serem prestados no âmbito desta proposta serão executados com base em

etapas de trabalho, a seguir detalhadas:

1" etapa - estruturação do processo

Nossa Equipe Técnica trabathará na estrutuÍação da" atividades necessárias para a

montagem e conclusão ao pt*""o de avaliaçáo dos ativos financeiros da prefeitura

i?"ii"i" p"g"r*,o, arrecadações e crédito consignado)' indicando quais informações

serão necessiá.rias para o desenvolvimento das atividades' os projetos e documentos

necessários. Os decretos c informaçÕes que deverão ser publicados e demais

procedimentos.

2" etapa - levantamento de dados e informações para realização dos estudos

Para esta etapa a Equipe Técnica da GMA Consultores solicitaÍá informações à

;;"*; " 
;Jlt-tá umaanálise critica sobre os seguintes dados:

Rua Alceu Amoroso Lima' 668 salas 100411005'

CNP:04.27 I.743/0001-5 I
Ed. América Empresarial- Salvador - BA



a.'

-Atolhadepagamentodosservidoresativos,inativosepensionistasdasadministraçõesDiretae

lndireta da Prefeitura de Tailândial

- Os empréstimos e financiamentos concedidos aos servidores públicos municipais;

- Arrecadações, dentre ouÍz§.

Além dessas informações, a GMA Consultores levantâfti informações junto ao IBGE e outros

órgàos as quais estejam disponíveis.

Etapa - avaliação econômica e financeira dos ativos bancririos e definição do modelo licitatório

Nesta etapa, nossa equipe desenvolverá uma avaliação dos serviços de folha de pagamento'

além da concessão de crédito consignado aos servidores, a paÍtir de uma metodologia prÓpria e

utitizando parâmetros de negociações de folhas de pagamento veriltcadas recentemente'

estimando, assim, uma faixa de valores pala o estabelecimento de um preço mínimo para a

licitação. Os valores sempre serão discutidos com a prefeitura" a quem caberá definir adiante' no

Edital, o preço mínimo para o certame.

Após o consenso sobre o valor adotado, a GMA assessorará a prefeitura na definição de um

modelo que atinja as expectativas de valores' gere transparênci4 velocidade c desperte a

participação de interessados, sempre dentro das limitações estabelecidas pela de licitações

(8.666/93) e suas alterações

4a etapa - elaboração de minutas de edita e contratos

A Equipe Técnica da GMA Consultores auxiliará a administração na elaboração de minutas dos

do"..,m"nto, legais necessiários ao processo de licitação, incluindo a minuta do Edital' minutas

de contratos e demais documentos pertinentes'

Os parâmetros do processo de licitação utilizados nas minutas deverão ser definidos pela

administração, incluindo preço mínimo, prazo de contratação dos serviços a serem licitados'

entre outros.

Prazo para execução dos serviços

Para a realização dos serviços objeto da presente proposta, esfimamos um prazo de 90 (noventa)

dias. contados a partir da data de assinatura do contÍato'

Rua Alceu Amoroso Limq 6ó8

cNPr 04.27 1.743/000 1 -57
salas 1004/1005, Ed. Américâ Empresarial- Salvador-BA
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A CMA Consultores Ltda., receberá pela realização dos trabalhos o montante de Rs 0,20 (vinte

e centavos de real) por cada R$ 1,00 (um real) obtido com a venda dos ativos, como empreitada

global, onde estão inclusas todas as despesas operacionais e tributárias. salvo àquelas atribuídas

ao contratante.

o pagamento deverá ser realizzdo até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da nota fiscal de

serviços, que ocorrerá somente após o recebimento dos recursos pela prefeitura, creditados pela

lnstituiçáo

Financeira vencedora da licitação.

Preço e forma de pagamento

Sem mais, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dessa administração para

q uaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

LTt}A.

Rua AIcÊu AJíotoso Lim4 66t salas 1004/l DOS, Ed América EmpÍesa al- Salvador-BA

CNPJ 04.271.743/0001-57

,)),&
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João Pessoa, 09 de Agosto de 2017.

Prefeitura Municipal de ltaituba - Estado do Pará

Ao Departamento de compras

Proposta para Consultoria em Avaliação de Ativos Financeiros

Vimos pela presente, encaminhar a essa administração nossa proposta de consultoria para

avaliação dos ativos financeiros dessa Prefeitura, especificamente na avaliação da folha de

pagamento dos servidores municipais, fornecedores e arrecadação, de modo a apresentar um

valor para esses ativos para posterior licitação e centralização em instituição financeira.

As principais atividades executadas no desenvolvimento dos trabalhos, objetivando o melhor

resultado para licitação dos ativos acima elencados sâo as seguintes:

- estudo de viabilidade econômico-financeira;

- análise de mercado;

- elaboração do editalde licitações

Os trabalhos são realizados por profissionais técnicos, conjuntamente com os servidores da

Prefeitura, os quais disponibilizarão as informações necessárias para o estudo e avaliarão o

serviço, acompanhado, assim, o desenvolvimento das atividades.

A empresa FLP - simply Soluções Financeiras, Ltda., com CNPJ:087216080001-17, receberá

pela realização dos trabalhos o montante de RS0,19 (dezenove centavos de reais)por cada RS

1,00 (um real )obtidos com a venda dos ativos , como empreitada global, onde estão inclusas

todas as despêsas operacionais e tributárias, salvo àquelas atribuídas ao contratante, após o

recebimento dos recursos pela prefeitura com a licitação, cujos valores são creditados

mediante emissão da nota fiscal.

sem mais, agradecemos a oportunidade e nos colocanros à disposição dessa administração
para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosa mente,

Luciano AlbuqueÍque

FLP - Simply Soluções Finânceiras Ltda
Av. Corêmâs. no333 - Bairro: Centrô
João Pessoa - PB CEP: 58013-430

fILP
STMPLY S0tUü0ES nliA}lIETl1AS
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CARTA PROPOSTA

Proposta que faz a empresa W E A Villefort
Consultoria e Tecnologia LTDA, localizada à
Rua São Paulo, n" 1 106 - 4" andar, Bairro

Centro - Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ

sob o no 08.644.984/0001 -55, para assessoria da

Prefeitura de ltaituba para estimar o valor a ser
considerado em edital pelas instituições

financeiras na avaliação da folha de pagamento

no que diz respeito ao pagamento de servidores

e funcionários ativos, inativos, pensionistas,

empréstimos consignados, pagamento a

fornecedores de administração direta e indireta,

arrecadação de taxas e tributos.

Mais que atendê-los nesta ocasiáo, nosso anseio

é estabelecer uma 'parceria de sucesso e

maximizar o retorno sobre o investimento em

nossos serviços e soluções.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2017

W E A Villefort Consultoria e T€cnologia LTDA - www'

Rua 5ão Paulo, 1106 - 49 andar - Centro' Belo Horizon

cNPl: 08.644.984/0001-55

villeÍortconsultinS.com
te/MG - CEP 30.17G131
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1. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações aqui contidas são confidenciais e de propriedade exclusiva
da W E A Villefort Consultoria e Tecnologia LTDA ou Villefort Consulting.
Apenas a Villefort Consulting e a Prefeitura de ltaituba devem conhecer seu

conteúdo, ficando expressamente proibida a divulgação, por qualquer meio, das
informaçÕes confidenciais a terceiros ou a reprodução.

A Prefeitura dê ltaituba deverá utilizar as referidas infoÍmaçôes confidenciais tão
somente para fins de avaliaçáo e negociação da Carta Proposta apresentada pela

VillefoÉ Consulting, e qualquer outro propósito deverá ser, por esta, previamente

autorizado por escrito.

W E A Villefort Consultoria e Íêcnologia LTDA - w1/w.villêfortconsultinB com

RuaSãoPaulo, 1106-49andar- Cêntro - Belo Horizonte/Mc - CEP 30 17G131

CNPJ: 08.644.984/0001-55
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2. INSTITUCIONAL

Apresentação
Somos uma empresa de Consultoria e Tecnologia da lnformação. Nosso grande
objetivo é auxiliar empresas a transformar informações em resultados, em
lucratividade e rentabilidade.

Nossa Equipe
Nossa equipe é composta por profissionais experientes. Contamos com
consultores e desenvolvedores tecnicamente qualiÍicados e certificados, aptos a
garantir a qualidade dos serviços prestados.

Nossa Missão
Que todos os nossos serviços possam agregar valor para os nossos clientes.

Nossos Valores
Pessoas e conhecimento- Sem eles nada somos

Nossa Presença
Estamos presentes nos estados do Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Bahia e outros.

Nossas Soluções
A Villefort Consulting leva até a sua empresa ou prefeitura soluçÕes na forma de
projetos adaptáveis à realidade do cliente, respeitando sua filosofia, cultura e

core busrness.

Nossas principais soluções estão voltadas para os negócios em plataforma Web:

Gestão de Convênios com desconto em folha de pagamento, sistema de gestão

Íinanceira, e-commerce e e-buslness. E para consultoria e projetos: estudos de

viabilidade e elaboraçáo de editais.

Destacamos o consigPlus como uma solução para o Gerenciamento de Margem

consignável nas empresas públicas e privadas. solução que automatiza todo

processo da gestão de convênios, proporcionando agilidade e segurança nas

operações consignadas com desconto em folha'

Destacamosaindaconsultoriaempresarialcomanáliseeconômico-financeirade
ativos e elaboração de projetos para realização de licitações que envolvam

contrataçãodeserviçosdomercadofinanceiro'incluindoconfecçãodeeditaise
contratos de prestação de serviço'

W E AvillefoÍt Consultoria e Tecnologia

Rua São Paulo, 1106'4p andar - Centro -
LTDA - www.villefortconsulting.com
Belo Hori2onte/Mc -CÉP 30 17G131

cNPl: 08.644.984/0001-55
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3. PROPOSTA COMERCIAL

3.1 OBJETO
lndicar o melhor valor a ser considerado para o serviço de folha de
pagamento dos seus servidores e funcionários, concessáo de crédito
consignado com desconto em folha e arrecadação de tributos para a

realização de um processo licitatório da folha de pagamento.

3.2 ESCOPO
Avaliação econômica e financeira para identificar o melhor valor para os

serviços bancários referentes à folha de pagamento dos servidores e

funcionários ativos, inativos, pensionistas, crédito consignado e arrecadaçáo

das receitas municipais. Apoio na seleção do processo licitatório indicando a

modalidade mais adequada, elaboração de minutas e documentos legais
para contratos pertinentes a contratação dos serviços com a instituição

vencedora do objeto do edital e acompanhamento do processo licitatório.

Atividades a sêrem executadas:

1. Pesquisa e análise dos dados sobre o município e região;

2. Pesquisa e análise das informaçôes de pagamento dos servidores e

funcionários ativos, inativos e pensionistas além dos financiamentos

concedidos aos mesmos;

3. Avaliaçáo do preço mínimo para o processo licitatório dos serviços

bancáriosreferentesafolhadepagamentoeserviçospotenciais
prestados aos servidores e funcionários;

4. Auxiliar na elaboração do edital e das demais tarefas necessárias a

realizaçáo do processo licitatório;

5. Auxiliar na estruturaÉo das informações e exibição de dados para as

instituições interessadas.

As fasês do Projeto:

1. Plano de Projeto;
2. Levantamento de lnformações'

3. Análise dos dados;

4.

5.

6.

7.

wEAVillefortCo nsultoria e Tecnologiâ LTDA - www.villefortconsulting com

- 4e andar - Centro - Belo Horizonte/Mc - CEP 30 17$131

Avaliação dos serviços e ativos bancários;

Definição do modelo licitatório;

Elaboiaçáo de minutas dos documentos legais;

Ét,"*ràça" e acompanhamento do processo licitatório

Rua São Paulo, 1106
CNPJ: 08 644.984/0001-55
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3.4 Restntçôes
'1 . Considerando as incertezas inerente ao trabalho, é possível que existam

diferenças, até mesmo expressivas, entre os resultados obtidos e os

projetados. Sendo assim, a Villefort Consulting não assumirá responsabilidade

alguma quanto a realizaçáo ou não das simulaçÕes ou projeçÕes;

2. Os resultados e simulaçÔes projetados bem como a apresentação das

informaçôes que possa aÍetar a realização das mesmas no futuro são de

responsabilidade da PrefeituÍa;
3. Os trabalhos prestados serão de natureza técnica não envolvendo

assessoria iurídica.

3.5 CONDUçÃO DOS TRABALHOS

Durante a execução do projeto haverá reunióes entre a equipe da Villefort

Consulting e a equipe designada pela prefeitura para o acompanhamento dos

trabalhos. O objetivo da reunião será a troca e coleta de informações entre as

equipes, além de aprovar o plano de trabalho'

w É A Villefort Consultoria e Tecnologia LTo

106 - 49 andar - Centro - Bel

À- www.villeÍortcon§ulting com

o Horizonte/MG -CEP 30 17G131
Rua São Pâulo, 1

cNP.l : 08.&4.984/0001-55

3.3 PREMISSAS
1. Todas os cálculos e avaliações serão realizados com base em informaçÕes

d ispon ibilizadas pela prefeitura;

2. Seráo consideradas informações públicas e de transaçÕes semelhantes

ocorridas no País;
3. As informações disponibilizadas pela prefeitura não seráo revisadas ou

validadas pela Villefort Consulting;
4. A prefeitura irá designar uma equipe para acompanhar a execução do

projeto;

5. O valor final a ser considerado no edital ou para fins de negociação, como

preço mínimo pelo negócio, será definido pela prefeitura de ltaituba.
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Avaliação dos serviços e ativos bancários

DêÍinição do modelo licitatório
Elaboração de minutas dos documentos legais

Estruturação e acompanhamento do procêsso

3.6 PRAZO
Énlzo EM DIAS (APos

ASSINATURA DO

coNTRATO)
FASE

Plano de Projeto
Levantamento de lnformações

Análise dos dados

A Villefort Consulting usará metodologias consolidadas para realização dos

trabalhos. Como resultado' apresentaremos:

lndicadores:
í. Retorno de investimento (ROl);

2. índice de lucratividade (lL);

3. Fluxo de caixa descontado (FDC);

4. Retorno de caPital (Payback);

5. Valor Presente líquido (VPL);

6. Taxa interno de retorno (TlR);

7. Í axa mínima de atratividade (TMA)

Projeções:
1 De receita

De custos e investimentos (no caso em gue a instituição financeira

necessite criar uma infraestrutura para iniciar a operaçáo na prefeitura)2

33}T'li;*"ados usando a simulaçáo de Monte carlo que tem como objetivo

considerar um conlunto de fatores de risco' como' por exemplo' preços'

quantidade vendidas, *J;-';-;";pesas' portabilidade' no cálculo da

variabilidade do VPL'

w E AVillêfoÍt Co;sultoíia e Íecnologi

- 49 andar - CentÍo - Belo Horizonte/MG

villeÍortconsulting com

Rua São Paulo, 1106
CNPI : 08.644.984/0001-55

- cEP 30.17G131
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO
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5, CUSTO

Pela execução dos serviços detalhados no item 3, a ser realizado pelo regime de

empreitada por preço unitário, a W E A Villefort Consultoria e Tecnologia LTDA

receberá da prefeitura de ltaituba o equivalente a R$ 0,17 (Dezessete centavos

de Real) para cada R$ 1,00 (um Real) de benefício obtido com a respectiva

licitação/negociação dos ativos bancários, após o recebimento dos recursos

provenientes da lnstituição Financeira vencedora do certame/negociação.

e. coNotçÕes cERAls

6.'l

6.2

o.J

Os preços apresentados são para serviços a serem executados em dias

úteis e horário comercial;
Nos valores apresentados já estão inclusos todos os impostos

existentês. Qualquer modificaçáo de alíquota posterior à data da

proposta, ou criaçâo de outros tributos, a diferença sêrá imediata e

automaticamente repassada para o preço;

Todas as despesas com transporte e estada dos profissionais alocados

para execução de serviços fora da cidade de Belo Horizonte - MG,

alimentação, materiais e serviços já estão contemplados na proposta'

7. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

7.1 Esta proposta tem validade por 60 (sessenta) dias' a contar da data de

recebimento.

No aguardo da apreciaçáo de V.Sas.'

Cordialmente,

X
Âssinado de forma digital Por w É Â

VILLEFORT CONSULTORIA E

ÍECNOLOGIÂ LTDA MÉ

W E A VILLEFORT

CONSULTORIA E

'ÍçaNOLOGIA LTDA ME

Adriane C. Alencar

Diretora

w E A Villefort Consultoria e Íecnologia

Rua 5ão Paulo, 1106 -4e ândâí - Centro-
LTDA - www.villefortconsulting com

8êlo Horizontê/MG - CEP 30.17G131

CNPJ: 08.644.984/0001-55
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