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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° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade 

Tomada de Preços N.° 2018.03.09.1. 
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 

(Termo de Referência), caso sejamos vencedor da presente licitação. 

OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem prestados na assesso.ria e consultoria 
técnica, junto. :ao  setor de licitações no acompanhamento dos procedimentos licitatórios 
realizados pela Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE e suas unidades gestoras, incluindo a 
informatização e automação dos serviços, atraves de sistema de controle de licitações, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório.  

item Especificação Unid Qtde. Valor unitário Valor Total 

Serviços tecnicoç especializados a serem prestados 
na assessoria administrativa em licitações e contratos 

• administrativos,. elaborações de editais e seus anexos 
e no acompanhamento dos processos licitatórios, 
bem como respostas de diligências e defesas junto 

MÊS 12 R$ 425000 R$ 51 00000 
ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, através das •. 	. . .. 
diversas Secretarias que compõe o Fundo Geral da 

Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE, incluindo a . 	 . 	 . 

informatização e automação dos serviços, através de 

sistema de controle de licitações 

Serviços técnicos especializdos a serem prestados 
na assessoria administrativa em licitações e contratos 

administrativos, elaborações de editais e seus anexos . 	 .. 
e no acompanhamento dos processos licitatários, . 	 . 	 .... 

2 bem como, respostas de diligências e defesas junto MÊS 12 R$ 3.500,00 R$ 42.000,00 
ao Tribunal de Contas do. Estado - TCE, através da . 

Secretaria Municipal de Educação de Farias .Brito/CE, . 	 .... .. 
incluindo a informatização e automação dbssërviços, . 	 . 

através de sistema de controle de licitações 
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Serviços técnicos especializados a serem prestados 
I"FL 

- 

na assessoria administrativa em licitações e contratos 

administrativos, elaborações de editais e seus anexos 

e no acompanhamento dos processos licitatórios, 
3 bem como, respostas de diligências e defesas junto MÊS 12 R$ 3.650,00 R$ 43.800,00 

ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, através da 
Secretaria Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, 

incluindo a informatização e automação dos serviços, 

através de sistema de controle de licitações ........... 

Total: R$ 136.800,00 

Valor Total da Proposta: R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais). 

Proponente.-  Aldir Campos .Assessoria Administrativa & CIA LIDA 	.. . 

Endereço Rua São Francisco n° 1149, 10  Andar, Sala 05, Bairro São Miguel, Juazeiro do Norte/CE 

C N P J 23.650.295/0001-47.  
Datada Abertura 28 de março de 2018 
Hora. da Abertura: às 09:00 hrs. 	 . 	. . . 
Validade da Proposta: '60 (sessenta) dias 	. 	. . 

Juazeiro do Norte _efr 26 de março de 2018 

Ãntc iõAirCto: . 	. . . . . 
AC -A sessoriaAdmin tradora 

C'PJ. 3,6 	95 0147 	. 

Assinatura do Proponente 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

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

Tomada de Preços N 2  2018.03.09.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados na assessoria e 
consultoria técnica, junto ao setor de licitações no acompanhamento dos procedimentos licitatórios 
realizados pela Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE e suas unidades gestoras, incluindo a informatização 
e automação dos serviços, através de sistema de controle de licitações, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura 	: 28 de Março de 2018 
Horário 	 : 	09:00 horas 
Local 	 : 	Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Endereço 	: 	Rua José Alves Pimentel, n 2  87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 28 de Março de 2018, 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° 01020218/2018, de 02 de 
Janeiro de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Tiago de Araújo Leite, 
Luclessian Calixto da Silva Alves e Miguel Ferreira Nobre Neto, 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° 2018.03.09.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o Senhor 
Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando a Senhora Luclessian 
Calixto da Silva Alves para secretariar a reunião. Participou do certame a empresa ALDIR CAMPOS 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA, neste ato representada por seu representante legal. O 
Senhor 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, o Senhor 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. O Senhor Presidente indagou do licitante sobre a interposição de possíveis recursos 
junto ao julgamento da fase de habilitação, quando o mesmo afirmou que abriria 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 e rubrica na proposta pelo 
licitante, iniciando-se logo após, uma minudente análise por parte da Comissão junto a proposta apresentada, J 
sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para a confecção do respectivo mapa 
comparativo, para saber se o licitante apresentaria proposta vantajosa para a Administração e se a mesma 
estava compatível com o orçamento da Prefeitura. Concluída tal análise, constatou-se o seguinte resultado: a 
empresa ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA sagrou-se vencedora, nos itens 
01, 02 e 03 com proposta totalizando o valor global de R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil oitocentos 
reais), estando tais preços compatíveis com os praticados no mercado. O Senhor Presidente indagou do 
licitante sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da proposta de preços'u'ndo o 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

mesmo afirmou que abriria 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. O Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo 
vencedor. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse « cerrada a presente 
sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, ...... V....?  .......... Luclessian 
Calixto da Silva Alves, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelo licitante presente. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Comissão 

Função Nome Assinatura 

Presidente Tiago de Araújo Leite 

Membro Luclessian Callxto da Silva Alves 

Membro Miguel Ferreira Nobre Neto 

Assinatura do Licitante 

1 Item 1 Nome/Razão Social 	 1 	1 	1 	1 Assirtatura/Rubrica 

	

1 1 ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA 1 	1 	k 1G1IIlliÜ 
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FARIAS BRITO 
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MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem prestados na assessoria e consultoria 
técnica, junto ao setor de licitações no acompanhamento dos procedimentos licitatórios realizados 
pela Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE e suas unidades gestoras, incluindo a informatização e 
automação dos serviços, através de sistema de controle de licitações, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

Tomada de Preços N2  2018.03.091 

Empresa Participante: 

Item 1 Nome/Razão Social C.N.P.J. 

1 ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA 23.650.295/0001-47 

Item Classif. Nome/Razão Social Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
Serviços 	técnicos 	especializados 	a 	serem 

0001 
prestados 	na 	assessoria 	administrativa 	em 

Mês 12 4250 00 51.000.00 licitaçoes - Secretarias que compoe o Fundc 
Gera l  

Venc. 1" \LDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA  
Serviços 	técnicos 	especializados 	a 	sereml 

0002 
prestados 	na 	assessoria 	administrativa 	em 

Mês 12 3.50000  42 000 00 
licitações - Secretaria Municipal de Educação d 
Farias Brito/CE 

Venc. 1 ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA 
Serviços 	técnicos 	especializados 	a 	serem 

0003 
prestados 	na 	assessoria 	administrativa 	em 

M es 12 3 650 00 43 800 00 licitações - Secretaria Municipal de Saúde dE 
Farias Brito/CE 

Venc. 1 ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA  

Farias Brito/CE, 28 de março de 2018. 

VISTO DA COMISSÃO: 

Comissão  

Função Nome Assinatura 

Presidente Tiago de Araújo Leite 

Membro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Membro Miguel Ferreira Nobre Neto 
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