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PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
N°. 8.666193 e alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Tomada de 
Preços N°. 2016.11.23.1. 
Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu 
fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso 
sejamos vencedores da presente licitação. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria 
em projetos, visando a captação de recursos federais e estaduais e na elaboração de prestação de 
contas de recursos oriundos de convênios, contratos de repasse, termos de ajuste, termos de 
compromissos, programas de ação continuada e instrumentos similares do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes do Edital Convocatório. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QTDE. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

0001 Prestação de serviço de assessoria e consultoria na Mês 12 6.500 1 00 78.000 1 00 
área de projetos visando a captação de recursos, 
elaboração de prestação de contas dos recursos 
oriundos de órgãos da esfera estadual e federal, 
junto a Secretaria de Administração e Finanças 	do 
Município de Farias Brito/CE. 

0002 Assessoria 	técnica 	em 	elaboração de 	projetos, Mês 12 5.400 1 00 64.800,00 
encaminhamento 	e 	acompanhamento 	das 
prestações de contas dos recursos oriundos de 
órgãos 	da 	esfera 	estadual 	e 	federal, 	junto 	à 
Secretaria de Educação do Município de Farias 
Brito/CE. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais). 

PROPONENTE: LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 
EPP. 
ENDEREÇO: Rua João Brígido, N° 1 381 , Bairro Joaquim Távora - Fortaleza - Ceará - CEP: 60135 
- 080. Telefone 1 FAX: (85) 3246 3100 
CNPJ N°: 86.797.131.0001167 
DATA DA ABERTURA: 1211212016 
HORA DA ABERTURA: 09:00 horas 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

Fortaleza (CE), 12 de dezembro de 2016. 
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Rua João Brigido. 13811 Jooqávora 1 Fortaleza - Ceará 
CEP: 60135-090185 3246.3100 - 9704.0246 
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