
FARIAS BRITO 

000152 

PROPOSTA DE PREcos 

A Cornissâo Permanente de LicitacAo da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
Pela presente declaramos inteira subrni,so aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
N° 8.666/93, e suas alteraçOes posiores, bern como as cláusulas e condicOes da modalidade 
Tornada de Precos n o  2019.01.07.1.Y 
Declararnos ainda que, após a ernissão dos docurnentos relativos a habilitacäo prelirninar, não 
ocorreu fato que nos irnpeca de participar da mencionada licitaçAo. 
Assurnirnos o comprornisso de bern e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso 
sejamos vencedores da presente licitacAo. 

OBJETO: Contrataçâo de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os 
-. serviços de reserva, ernissào, remarcaçâo e cancelarnento de passagens aéreas e terrestres nacionais, 

para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias do MunicIpio de Farias Brito/CE, 
' 	conforme especificacOes descritas abaixo: 

Valor da Taxa 
 Valor Taxa de 

de Valor Total 
Item Especificacäo Unid. Estimado Agenciamento 

Agenciamento (R$) 
(R$) (%) 

(R$)  
01 Agenciamento 	de 	viagem, 

compreendendo 	os 	servicos 	d 
reserva, 	emissäo, 	remarcacâo 
cancelamento 	de 	passagens Servicos 205.000,00 0,00% 0,00 205.000,00 terrestres 	nacionais, 	para 	( 

atendimento 	das 	necessidades 	d 
diversas Secretarias do MunicIpio d 
Farias Brito/CE  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAlS) 

Empresa: PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 
Endereço: Rua Jose' Liberalino Duarte, no 289, Térreo, Centro, Farias Brito/CE. 
Data da Abertura: 24 de Janeiro de 2019 	 9? 

Hora da Abertura: 09:00 horas 
Validade da Proposta: 60 dias. 
Forma de Pagarnento: Conforme Edital e Contrato. 

Farias Brito/CE, 24 de Janeiro de 2019. 
	 Ll 

5eg AO-,r 

PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 

/i 
CNPJ NO 07.595.572/0001-00 

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



PROPOSTA PADRONIZADA 	00015 
A Comissäo Prmanente de Licitaçâo da Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Pela presente declaramos inteira submissãio aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93/é suas 
alteraçoes posteriores, bern corno as cláusulas e condiçOes da modalidade Tomada de Precos n° 2019.01.07.1. / 
Declararnos ainda que, após a ernissäo dos documentos relativos a habilitação preliminar, no ocorreu fato que nos 
impeca de participar da mencionada licitaçäo. 
Assumimos o comprornisso de bern e fielmente executar os serviços especificados no Anew I, caso sejamos vencedores 
da presente LicitacAo. 
Objeto: Contratação de empresa especializada no agenciarnento de viagern, compreendendo os serviços de reserva, 
emisso, remarcaçäo e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para o atendirnento das necessidades de 

—iversas Secretarias do MunicIpio de Farias Brito/CE, conforme especificaçOes descritas abaixo: 

Ljtem Especificação Unid. Valor 
Estimado 

(R$) 

Taxa de 
Agenciamento 

(%) 

Valor da Taxa 
de 

Agenciamento 
(R$)  

Valor 
Total 

Agenciarnento 	de 	viagern, 
compreendendo 	os 	serviços 	de 
reserva, 	ernissäo, 	remarc ação 	e 

01 cancelamento de passagens aéreas Servicos 92.000,00 1% 920,00 92.920,00 
nacionais para o atendirnento das 
necessidades de diversas Secretarias 
do Municipio de Farias Brito/CE.  
Agenciamento 	de 	viagem, 
compreendendo 	os 	serviços 	de 
reserva, 	emissäo, 	remarcaçäo 	e 

02 cancelamento 	de 	passagens Servicos 205.000,00 1% 2.050,00 207.050,00 
terrestres 	nacionais, 	para 	0 

atendimento das necessidades de 
diversas Secretarias do MunicIpio 
de Farias Brito/CE.  

Valor Total da Proposta R$ 299.970,00 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta reais) 

Empresa: Marissa Viagens e Turismo - LTDA 
Endereço: Rua Santa Luzia, 279 - Centro - Juazeiro do Norte-CE 
Data da Abertura: 24 de janeiro de 2019 
Hora da Abertura: 09:00 horas 
Validade da Proposta: 60 dias 	 g91 
Forma de Pagarnento: Conforme Edital e Contrato. 

Juazeiro do Norte-CE, 22 de janeiro de 2019 

I VnaMaria  Rolim de Sousa NorOes Tavares 

CPF: 326.649.233-15 



FARIAS BRITO 

000154 

AlA DA SESSAO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 
HABJLITAcA0 E DE PROPOSTAS DE PREOS 

Tomada de Preços N° 2019.01.07.1 

Objeto da Licitaçao: Contrataçao de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo 
os serviços de reserva, emissão, remarcaçao e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nacionais, 
para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias do MunicIpio de Farias Brito/CE, conforme 
especificaçOes constantes no Edital Convocatório. 

Data daAbertura 	: 24de Janeiro de20l9 
Horário 	 : 	09:00 horas 

-. 	Local 	 : 	Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Endereço 	: 	Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 24 de Janeiro de 2019, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se a Comissäo Permanente de Licitaçao 
da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessão pUblica, nomeada pela Portaria n° 01020119/2019, de 
02/01/2019, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Tiago de Araüjo Leite, 
Luclessian Calixto da Silva Alves e Rais Barbosa da Silva, sob a presidência do primeiro, para que fossem 
recebidos os envelopes de habilitaçao e propostas de preços referentes a Licitaçao na modalidade Tomada 
de Preços n° 2019.01.07.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente as 09:00 horas, 0(a) Senhor(a) 
Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitaçao, nomeando 0(a) Senhor(a) 
Luclessian Calixto da Silva Alves para secretariar a reuniäo. Participaram do certame as seguintes licitantes: 
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, F DE A SOBREIRA ME e PEDRO RODRIGUES SOARES 
NETO, neste ato representadas por seus representantes legais. 0(A) Senhor(a) Presidente, corn 
acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possiveis 
atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o(a) Senhor(a) 
Presidente deu inIcio a sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. 
Recebidos os mesmos, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentaçao de 
habilitação, sendo a documentaçao analisada rapidamente pelos licitantes, dando-se inIcio após isto, a uma 
minuciosa análise feita pela Comissäo de Licitaçao junto a toda docurnentaçao apresentada, sendo 
realizada inclusive consultas on-line (via internet) para se verificar a autenticidade de alguns dos 
documentos exigidos. Conclulda tal análise, a Comissão declarou habilitadas as empresas MARISSA 
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e PEDRO RODRIGUES SOARES NETO, por cumprirem integralmente 
as exigências editailcias. Por sua vez fora declarada inabilitada a empresa F DE A SOBREIRA ME, por 
apresentar a comprovacao de capital social mInimo através de Certidão Simplificada da Junta Comercial 
corn ernissão superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame (Descumprimento ao item 3.1.15 do 
Edital ConvocatOrio). 0(A) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes sobre a interposiçäo de possIveis 
recursos junto ao julgamento da fase de habilitaçao, quando os mesmos afirmararn que abriarn mao do 
respectivo prazo recursal, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em terrno de renüncia, parte 
integrante desta. Sendo assim, passou-se para a prôxima fase do certame, corn a abertura dos envelopes 
contendo as propostas comerciais. Abertos os ditos envelopes, fora feita uma râpida análise nas propostas 
pelos licitantes, iniciando-se logo após, uma rninudente análise por parte da Comissäo junto a todas as 
propostas apresentadas, sendo realizada urna leitura em voz AaltCa dos preços para a confecçao do j 

CNP]N°07.595.572/0001-OO 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



FARIAS BRITO 
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GOVERNO MUNICIPAL DE 

 

respectivo mapa comparativo, para se saber quais as propostas mais vantajosas para a Administraçao. 
Conclulda tal análise, constatou-se o seguinte: a empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 
inscrito no CNPJ n° 07.538.183/0001-42 classificado(a) no item I (Passagens Aéreas), totalizando o valor 
de R$ 92.920,00 (noventa e dois mil novecentos e vinte reals) e PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 
inscrito no CNPJ no 30.128.222/0001-55 classificado(a) no item 2 (Passagens Terrestres), totalizando 0 

valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reals). 0(A) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes 
habilitados sobre a interposicao de possIveis recursos junto ao julgamento das propostas comerciais, 
quando os mesmos afirmaram que abriam mao do respectivo prazo recursal o que fizeram constar apondo 
suas assinaturas em termo de renüncia parte integrante desta, nao havendo assim a necessidade da 
abertura de prazo legal para a interposição de recursos. 0(A) Senhor(a) Presidente recomenda que o 
presente certame seja adjudicado ao(s) seu(s) respectivo(s) vencedor(es). Nada mais havendo a tratar, o(a) 
Senhor(a) Presidente determinou que fosse enSejada  a presente sessão, do que para constar fora lavrada 
esta ata, que val assinada por mim. ............... ....Luclessian Calixto da Silva Alves, que secretariel, 
pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 

Assinaturas da Comissâo de Licitaçao 

Comissão  

Função Nome Assinatura 

Presidente riago de Araájo Leite 

Membro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Membro Rais Barbosa da Silva 

Assinaturas dos Licitantes 

Item Nome/Razão Social Assinatura/Rubrica 

I MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

2 F DE A SOBREIRA ME 

3 PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 

P"" 	Y / 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



MAPA DE APURACAO DE PRECOS 
OBJETO: Contrataçäo de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo Os 

serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres 
nacionais, para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias do MunicIpio de Farias 
Brito/CE, conforme especificaçoes constantes no Edital Convocatório. 

Tomada de Preços NO  2019.01.07.1 

Empresa(s) Participante(s): 
Item Nome/Razäo Social 	 C.N.P.J. I C.P.F. 

1 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 	 07.538.183/0001-42 

PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 	 30.128.222/0001-55 

Item Classif. Nome/Razäo Social Unidade Quant.Modelo Valor Unit. Valor Total 
Agenciamento de via gem, compreendendo Os' 
seivicos de reserva, emissão, remarcação e 

0001 cancelamento 	de 	pass 	aéreasSery i 
nacionais. 	para 	o 	atendimento 	das 
necessidades 	de 	diversas 	Secretarias 	do 
Municipio de Farias Brito/CE 

Venc. 1 0  MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 92.920,00 92.920,00 
Agenciamento de viagem. compreendendo Os 
seiviços de resei'va. emissâo, remarcação e 

0002 cancelamento 	de 	passagens 	terrestressery i nacionais. 	para 	o 	atendimento 	das 
necessidades 	de 	dive rsas 	Secretarias 	do . . 

Whip ipio de Farias Brito/CE  
Venc. 10 PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 205.000,00 205.000,00 

20  MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 207.05000 207.050.00 

Farias Brito/CE, 24 do Janeiro de 2019. 

VISTO DA COMISSAO: 

Comissão  

Funçâo Nome Assinatura 

Presidente Tiago de Araájo Leite 

Membro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Membro Rais Barbosa da Silva 

CNP) NO 07.595.572/0001-00 
Rua )osé Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 


