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VENDA E MONTAGEM DE CENTRAL DE AR 	 1 
ASSISTENCIA TÉCNICA EM GERAL 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brita. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
Lei rr o.000i, e suas dlWfÇOS posteriores, vem wmo s eiusuis e uoriutçoes Ud rr1Ou11udue 
Tomada de Preços n° 201702.03.1. 
Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não 
ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. 
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caso sejamos vencedor(es) da presente licitação. 

- 	OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem prestados na manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças e instalação, junto as centrais de ar condicionado, bebedouros, 
freezers, geladeiras e gefáguas, pertencentes à diversas Secretarias do Município de Farias 
BritoICE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

i Item Especificação 	 Unidade 	Valor Total 

õôõf";  
reposição de peças e instalação, junto às centrais de ar condicionado, bebedouros,} erviços 	 10 000 00 
freezers, geladeiras e ge}ãguas, pertencentes às Secretarias vinculadas ao Fundo, 
Geral do Município de Farias Brito/CE - 

0002 Serviços especializados a serem prestados na manutenção preventiva e corretivai - 	- 
reposição de peças e instalação, junto às centrais de ar condicionado, bebedouros, Serviços 	 60.000,00'  
freezers, geladeiras e geláguas, pertencentes à Secretaria de Educação do 
Município de Farias Búto/CE 

0003 Serviços especializados a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, 
reposição de peças e instalação, junto às centrais de ar condicionado, bebedouros, 35.000,00;  
frc7grc 	 nhir,, 	 ,' 	 r4 	 4r, f4, ,nir'ír,ír. 

ITITITTII ITiL de Farias Bríto/CE - 	 TT11 - - 
0004 $eMços espec'abzados e serem prestados na manutenção preventiva e corretiva 

reposição de peças e instalação, junto às centrais de ar condicionado, bebedouros) Serviços 	 5.000,00; 
freezers, geladeiras e gelàguas, pertencentes à Secretaria de Assistência Social do 
MyqÍ 	-_Farias Brito/CE 

1 lItl. 	 1 IU.1111U51?U 

Valor Total da Proposta: R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) 

Proponente F & A PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 
Endereço: Rua Herminio Silva The, n o  144 A, Limoeiro, Juazeiro do Norte/CE. 
C.N.P.J.: 20.024.22610001-30 
Data da Abertura: 22 de Fevereiro de 2017 
Hora da Abertura: 09:00 Horas 
Validade da Proposta: 60 dias 

/ 

Juazeiro do Norte/CE, 22 de Fevereiro de 2017. 

Assinatura do Proponente 

Rua Hermínio Silva Thé, no 144 A . Limoeiro - Juazeiro do norte-CE - CNPJ: 20.024.228/0 b 00i-3 -PM 
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FARIAS BRITO 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

Tomada de Preços N° 2017.02.03.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados na manutenção 
preventiva e corretiva, reposição de peças e instalação, junto as centrais de ar condicionado, 
bebedouros, freezers, geladeiras e geláguas, pertencentes à diversas Secretarias do Município de 
Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura 	: 22 de Fevereiro de 2017 
Horário 	: 09:00 horas 
Local 	 : 	Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Endereço 	: Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 22 de Fevereiro de 2017, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessão pública, nomeada pela Portaria n° 
0902011712017, de 02 de Janeiro de 2017, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos 
membros Luclessian Calixto da Silva Alves, Tiago de Araújo Leite e Maria José Bezerra da Silva 
Calixto, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e 
propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2017.02.03.1, cujo 
objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam 
abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Tiago de Araújo Leite para 
secretariar a reunião. Participou do certame a empresa F & A PEÇAS E SERVIÇOS DE 
REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, neste ato representada por seu representante legal. A Senhora 
Presidente, com acatamento do licitante presente, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de 
tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado 
se fez presente, a Senhora Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos 
os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, fora aberto primeiramente o envelope 
contendo a documentação de habilitação, sendo a mesma analisada e rubricada pelo licitante, 
dando-se início após isto, a uma minuciosa análise feita pela Comissão de Licitação junto a toda 
documentação apresentada, sendo realizadas inclusive consultas on-line (via internet) para se 
verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída tal análise, a Comissão 
declarou habilitado o licitante participante, por cumprir integralmente as exigências editalícias. A 
Senhora Presidente indagou do licitante sobre a interposição de possíveis recursos junto ao 
julgamento da fase de habilitação, quando o mesmo afirmou que abria mão do respectivo prazo 
recursal, o que fez constar apondo sua assinatura em Termo de Renúncia, parte integrante desta. 
Sendo assim, passou-se para a próxima fase do certame, com a abertura do envelope contendo a 
proposta comercial do licitante habilitado. Aberto o dito envelope, fora feita uma análise na proposta 
pelo licitante, iniciando-se logo após, uma minudente análise por parte da Comissão junto a 
proposta apresentada, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para a 
confecção do respectivo mapa comparativo, para se saber se os preços apresentados estavam de 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 
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acordo com o orçamento básico. Concluída tal análise, constatou-se o seguinte resultado: a 
empresa F & A PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME sagrou-se vencedora, com 
proposta totalizando o valor global de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), estando tais preços 
compatíveis com os praticados no mercado. A Senhora Presidente indagou do licitante sobre a 
interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da proposta comercial, quando o mesmo 
afirmou que abria mão do respectivo prazo recursal o que fez constar apondo sua assinatura em 
Termo de Renúncia parte integrante desta, ficando então, dispensada a necessidade de abertura 
de prazo recursal. A Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao 
seu respectivo vencedor. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse 
encerja.pesente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, 

Tiago de Araújo Leite, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e 
pelo licitante presente. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Comissão 

Função Nome Assinatura 

Presidente Luclessian Calixto da Silva Alves 

Membro Tiago de Araújo Leite 

Membro Maria José Bezerra da Silva Calixto 

Assinaturas dos Licitantes 

Item Nome/Razão Social Assinatura/Rubrica 

1 F &A PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO C 
LTDA - ME . )W5? 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem prestados na manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças e instalação, junto as centrais de ar condicionado, bebedouros, 
freezers, geladeiras e geláguas, pertencentes à diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Tomada de Preços N °  2017.02.03.1 

Empresa(s)/Pessoa(s) Física(s) Participante(s): 
Item Nome/Razão Social C.N.P.J. / C.P.F. 

1 E & A PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 20.024.22610001-30 

Classificação Nome/Razão Social 	 = Valor total 
1" 	F & A PEÇAS  E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 	 1 	110.00000 

Farias Brito/CE, 22 de Fevereiro de 2017. 

VISTO DA COMISSÃO: 

Comissão  

Função Nome Assinatura 

Presidente Luclessian Calixto da Silva Alves 

Membro Tiago de Araújo Leite 

Membro Maria José Bezerra da Silva Calixto 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, n° 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 


