
o 

1 '1Tt;M 

1 

\) 2 

3 

1 

" 88 

F A R D A M E N T O S 

PROPOSTA PADRONIZADA 
(ANEXO III) / 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTADO DO CEARÁ. 

Pela presente DECLARAMOS inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como as clausulas e condições da modalidade 
PREGÃO Nº 2019.07.25.1. 

DECLARAMOS ainda, que não ocorreu FATO QUE NOS IMPEÇA de participar da mencionada 
LICITAÇÃO. 

ASSUMIMOS o compromisso de bem e FIELMENTE fornecer os PRODUTOS/BENS especificados 
no ANEXO I, caso sejamos vencedor da presente LICITAÇÃO. 

OBJETO: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS 
DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, Conforme 
especificações apresentadas abaixo; ' 

E~PECIFICAÇ~O UNO MÃRCA QTDE 
VALOR VAlOR. 

UNITÁRIO , TOTAL 
~:~ 

CAMISETA PARA ADULTO EM MALHA PP, 23,00 11.500,00 

sublimada a frente o slogan da Secretaria de 
FIO Educação, o nome da Escola e o brasão do UNO 

KARIRI 500 onze mil e 
Município de Farias Brito/CE, acabamento em vinte e três 

reais quinhentos 
viés na gola e nas mangas, tamanhos variados. reais 

CAMISETA INFANTIL (06 À 12 ANOS) EM 19,00 15.200,00 
MALHA PP, sublimada a frente o slogan da 
Secretaria de Educação, o nome da Escola e o UNO FIO 

800 quinze mil e brasão do Município de Farias Brito/CE, KARIRI dezenove duzentos 
acabamento em viés na gola e nas mangas, reais reais 
tamanhos variados. 

CAMISETA REGATA INFANTIL (02 À 06 
17,00 10.200,00 

ANOS) EM MALHA PP, sublimada a frente o 
slogan da Secretaria de Educação, o nome da UNO FIO 

600 dez mil e 
Escola, o brasão do Município de Farias KARIRI dezessete duzentos 
Brito/CE e aquarela de lápis, acabamento em reais reais 
viés na gola e nas mangas, tamanhos variados. 

/_ 
VALOR TOTAL DO LOTE R$j 36.soo,óo r ····· 

·' 

~ trinta e seis mn e novecentos reais 
-~, 

~ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 36.900,00 (TRINTA E SEIS MIL E ~«, 

NOVECENTOS REAIS) -...e/) ~ ~\;,~«,~~e~ 
t...JS ~ \:f.>' c"~~~ ..,.o._<.()~.&'?> (j "\(?J"f t::,O~'?> 

~«,~- f,.'..e\C?J'~-:~~1> 
~<ç_\; ~<(el r,.~-~~ 

'~{_, O'e; ~--~- 1>-C> 

RACHEL FERREIRA GONÇALVES- ME, CNPJ (MF) n° 07.775.876/0001-59 ~?J ~bé.''<> ============================================ 
RUA DA INDEPENDÊNCIA N!! 650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA- CEP 63.185-000- FARIAS BRITO/CE. 
E-mail fiokariri@gmail.com , telefone (ssm~48-5~p7 ~., , ~ .c 
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O A M E N T O S 

PREGÃO N° 2019.07.25.1 

DAS DECLARAÇÕES 

-
RACHEL FERREIRA GONÇALVES-ME, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita CNPJ/MF nº 
07.775.876/0001-59, com sede na cidade de FARIAS BRITO/CE, na Rua DA INDEPENDENCIA Nº 
650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 63.185-000,~e-mail ffiokariri@gmail.com que por intermédio 
de seu representante legal, a senhora RACHEL FERREIRA ~ONÇALVES, brasileira, solteira, 
empresaria, portadora da carteira de identidade nº 96029002022 SSP /CE, inscrita no CPF /MF nº 
845.092.793-53, residente na rua da independência nº 640 apartamento nº 1, bairro nova 
esperança, FARIAS BRITO/CE, CEP 63.185-000, contato pelo telefone (88) 99648-5667, e-mail 
fiokariri@gmail.com. DECLARA para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, PREGÃO Nº 2019.07.25.1, junto ao MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, o que 

segue: 

DECLARA para os devidos fins de p.)feito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, 
que tem PLENO CONHECIMENTà' de todos os parâmetros e elementos dos PRODUTOS/BENS a 
serem ofertado no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos 

registros constantes neste edital. 

DECLARA para i,' devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, 

que CONCORDA mtegralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO Ill-SUBITEM 4.5.3(ANEXOII) I 
DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para wfs de prova em processo licitatório, 
sob as penalidades cabíveis, que INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 
NOSSA HABILITAÇÃO para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos 
cientes da obrigatoriedade de DECLARAR ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, § 2º, da 

Lei nº 8.666/93. 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 18 ANOS 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova e~processo licitatório, 
que em cumprimento ao estabelecido na LEI I)º 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiZ', a partir de 1 

(quatorze) anos. 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

89 
1 

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que atenderá as exigências do Edital no que se refere a 
habilitação jurldica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a 

Fazenda Nacional, a :~~':'~':.S~~~:~~C:T:======================= @ RACH.;'((e~ÍRÍ,-GÕNçÃLVÉ§:MÊ, CNPJ (MF) n° 07.775.876/0001-59 Rua O~ ~ 
lNOEPfNOÊNCIA N' 650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA. CEP 63.185-000- FARIAS BRITO/CE. ·•, ·JJ>·! 

E-mail fiokariri@gmail.com.. telefone (88) 99648-5667, (88) 99856-0027 • ~)i·~~(\~-l ,..-"'~ . ·~ G r:,-<:>'=> ~' ~ ~ · ,<..e'' .. ; ~ ... o~'<> 
r'""'" .-.e\ r..~ I- .-'2>"' 

""-'-''~ e\' ,f>P~ ~.-"' 
" n'J;.C~ ~·Y 1 ... o.~~ \' r:?·~-
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F A R D A M E N T O S 

DECLARAÇÃO DE INIDÕNUIDADE 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, 
que não fomos declarados INIDÔNEOS para licitar ou contratar com Administração Pública, nos 

termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser MICROEMPRESA nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, eu, RACHEL FERREIRA GONÇALVES, representante 

legal já qualificada, firma todos os termos das presentes DECLARAÇÕES acima, sob as penas da Lei. 

Farias Brito/CE, OS de AGOSTO de 2019. 

~RJ~v 
CNPJ NO 07.775.876/0001-59 
RACHEL FERREIRA GONÇALVES 
CPF NO 845.092.793-53 
SOCIA ADMINISTRADORA 

~ornes d~; .. ,..;.~ 
ldry ~se. A 

F 
--------------------------------------------------------------------------------------RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME, CNPJ (MF) n° 07.775.876/0001-59 Rua DA 

INDEPENDÊNCIA Nº 650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 63.185-000- FARIAS BRITO/CE. 
E-mail fiokariri@gmail.com, telefone (88) 99648-5667, (88) 99856-0027 
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F A R D A M E N T O S 

PROPONENTE: RACHEL FERREIRA GONÇALVES-ME 

ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua DA Independência no 650, bairro Nova esperança, 
CEP 63.185-000, FARIAS BRITO/CE, E-mail: fiokariri@gmail.com telefone (88) 
99648-5667 
CNPl/MF: no 07.775.876/0001-59 
DATA DA ABERTURA: 08/08/2019 
HORÁRIO DA ABERTURA: 09:00 horas 
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital e Contrato 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta dias) 

BANCO DO BRASIL S/ A 
AGÊNCIA NO 4552-7 
C/c no 12.477-X 

2 
~ 

DECLARO para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as / 
despesas com material e mão de obra, bem como, impostos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, fretes e 
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas, pertinente á prestação do 
objeto acima especificado. 

Farias Brito/CE, OS de AGOSTO de 2019. 

,(}/\~n .0 (~t/t~A 
~R~RA GONÇALVeS-fi 
CNPJ N° 07.775.876/0001-59 
RACHEL FERREIRA GONÇALVES 
CPF N° 845.092.793-53 
SOCIA ADMINISTRADORA 

de Oliveira Sena 
AUXILIAR 

============================================ 
RACHEL FERREIRA GONÇALVES- ME, CNPJ (MF) n° 07.775.876/0001-59 
RUA DA INDEPEND~NCIA N!! 650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA- CEP 63.185-000- FARIAS BRITO/CE. 

1=-mail ftokariri@gman.com , telefone (88) 99648-5667 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO REFERENTES AO PREGÃO N° 2019.07.25.1. 

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de fardamento para alunos das Escolas 
da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/C E, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. 

Data de Abertura: 08 de Agosto de 2019 
Horário: 09:00 horas. 
Local: Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
Endereço: Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro- Farias Brito/CE. 

0 Ao(s) 08 de Agosto de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, reuniu-se a Pregoeira Oficial do 

Município, Luclessian Calixto da Silva Alves, juntamente com sua equipe de apoio, nomeados através de 

Portaria do(a) Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sendo composta por Tiago de Araújo Leite e Rais 

Barbosa da Silva, para que fossem recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e os 

documentos de habilitação referentes ao Pregão n° 2019.07.25.1, cujo objeto supracitado, conforme 

especificações apresentadas no Edital Convocatório. Pontualmente às 09:00 horas do dia supra, a Senhora 

Pregoeira declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Tiago de 

Araújo Leite para secretariar a sessão. Fez-se presente a reunião a seguinte empresa: RACHEL FERREIRA 

GONÇALVES · ME, neste ato representada por seu representante legal, devidamente credenciado, na forma 

estabelecida no Edital Convocatório. Feitas essas considerações, deu-se início aos procedimentos do 

presente Pregão com o recebimento dos envelopes contendo proposta comercial e documentos de 

O habilitação, bem como dos documentos necessários para o devido credenciamento do licitante, fato este já 

relatado. Recebidos os referidos envelopes, fora aberto primeiramente o de Proposta de Preços, sendo 

elaborado o devido mapa comparativo dos preços, para se saber se os preços apresentados estavam 

compatíveis com os praticados no mercado pertinente ao ramo, assim como para se saber se ocorreria a 

oferta de lances verbais. Feita a devida comparação, constatou-se o seguinte resultado: o(a) licitante 

RACHEL FERREIRA GONÇALVES· ME inscrito no CNPJ n° 07.775.876/0001-59 classificado(a) no lote 1 

totalizando o valor de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil novecentos reais), tendo finalizada sua proposta pelo 

valor escrito, sem que houvesse a oferta de lances verbais, mesmo após negociação com a Pregoeira, 

conforme Mapa de Registro de Lances Verbais constante em anexo. Concluída esta análise, a Pregoeira 

informou que a sessão ficará suspensa para que a empresa vencedora apresente, no prazo estipulado no 

Termo de Referência, as amostras dos itens junto à Secretaria ~~n~l):ie Educação, obedecendo ao 

~ y 
CNPJ ND•07.595.572/0001-00 

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

~ 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

disposto na Cláusula 8.0 do Edital Convocatório. A Pregoeira informou que após a análise das amostras, o 

resultado será publicado na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará da APRECE -

Lei Ordinária n° 1.331/2011). E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encer~o pr~sente certame, do 

que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, <"·sp. · _...- , Tiago de Araújo 

Leite, que secretariei, pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial e demais membros da equipe de apoio, assim como pelo 

licitante presente. 

Assinaturas: 

Comissão I 
Função Nome ~ssinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves vJY> 
Apoio Rais Barbosa da Silva ri//\ --
Apoio rriago de Araújo Leite ~\) 

-- --

Item I Nome/Razão Social 

1 I RACHEL FERREIRA GONÇALVES- ME 

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87- Centro- CEP. 63.185-000- Tel: (88) 3544 1223 

~""''ll:ii ::tt~ 1111> :.-=-m~~~ I>'""T"'"'m ...... 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

MAPA DE REGISTRO DE LANCES VERBAIS 

Pregão N° 2019.07.25.1 

LOTE 01 ·CONFECÇÃO DE FARDAMENTO 

PROPOSTAS ESCRITAS APRESENTADAS DEMOSTRA TIVO DE LANCES 

Licitantes Valor I Resultado 
' ., I'~CHI;t.,FERR!:IRÀV 
0001 

GOf\JCALVES ~Mé. 
, ' 1\JlnPrÇ :( 

<~6}~0o~o9 , ,:oooo% 

Farias Brito/CE, 08 de Agosto de 2019. 

VISTO DA COMISSÃO: 

Comissão 

Função Nome 

Pregoeiro Luclessian calixto da Silva Alves 

Apoio Rais Barbosa da Silva 

Apoio Tiago de Araújo Leite 
- - - ---- --

Assinatura 

~· 
@A 

n_ LI 
~~v:_ _! -- -- - - -

CNPJ,N° 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, n° 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 

'ÍII"v........-~ ........ ,....,.. '""""a'allo• 
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.LAUDO DE AVALIAÇÃO 

PRÊGÃO 2019.07.25.1 

A Secretaria de Educação do Município de Farias Brito/CE faz 
Empresa 

,-vvv ~ 
0

--
1 

-· ,..'-""""' Z ......... · ... .....-- -........,- . , , ,., , inscrita no 
·f-J5· of,G QOOJ~ 5.9 , apresentou, dentro do prazo 
estipulado no Edital Convocatório, as amostras dos itens abaixo relacionados, 
referentes ao Pregão n° 2019.07.25.1, cujo objeto é a contratação de serviços a 
serem prestados na confecção de fardamento para alunos das Escolas da Rede 
Pública de Ensino do MuniCípio de Farias Brito/CE. 

Item !', Especificação 
0001 Camiseta para adulto em malha pp, sublimada a frente o slogan da Secretaria de Educação, o nome 

da Escola e o brasão do Município de Farias Brito/CE, acabamento em viés na gola e nas mangas, 
tamanhos variados. 

0002 Camiseta infantil (06 à 12 anos) em malha pp, sublimada a frente o slogan da Secretaria de 
Educação, o nome da Escola e o brasão do Município de Farias Brito/CE, acabamento em viés na 

,_gola e nas mangas, tamanl=los variados. 
0003 Camiseta regata infantil (02 à 06 anos) em malha pp, sublimada a frente o slogan da Secretaria de 

Educação, o nome da Escola, o brasão do Município de Farias Brito/CE e aquarela de lápis, 
acabamento em viés na gola e nas mangas, tamanhos variados. 

As amostras .1 foram analisadas com base nos seguintes critérios: 
costura; acabamento; defei.tos de tabricação; tecido; e especificações mínimas 
contidas no item 3 do Termo de Referência. 

I 
I 

Atesto que as amostras apresentadas foram aprovadas de acordo 
com o exigido Termo de Referência, !Anexo I do Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, _pj_ de Agosto de 2019. 

ezes 
Educação 

................. • .... 1Wlllloo ..... ..,.... ....... __ ~ ......... 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE DE 
HABILITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO N° 2019.07 .25.1. 

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de fardamento para alunos das Escolas 
da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. 

Data de Abertura: 15 de Agosto de 2019 
Horário: 09:00 horas. 
Local: Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
Endereço: Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro- Farias Brito/CE. 

Ao(s) 15 de Agosto de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, reuniu-se a Pregoeira Oficial do 
Município, Luclessian Calixto da Silva Alves, juntamente com sua equipe de apoio, nomeados através de 
Portaria do(a) Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sendo composta por Tiago de Araújo Leite e Rais 
Barbosa da Silva, para que fossem recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e os 
documentos de habilitação referentes ao Pregão n° 2019.07.25.1, cujo objeto supracitado, conforme 
especificações apresentadas no Edital Convocatório. Pontualmente às 09:00 horas do dia supra, a Senhora 
Pregoeira declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Tiago de 
Araújo Leite para secretariar a sessão. Posteriormente, a Senhora Pregoeira informou que a Empresa 
RACHEL FERREIRA GONÇALVES· ME, classificada no lote 1, apresentou as amostras dos itens junto à 
Secretaria Municipal de Educação, tendo sido emitido Laudo de Avaliação acostado aos autos, aprovando tais 
amostras. Em seguida a Senhora Pregoeira determinou que fosse feita a abertura do envelope da habilitação 
da supracitada empresa. Logo após, passou-se pàra a fase de julgamento da documentação de habilitação da 
empresa vencedora, sendo inclusive realizadas consultas on-line (via internet) para se verificar a 
autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Após a realização da referida análise, fora declarada 
habilitada a empresa participante e vencedora por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. 
A Senhora Pregoeira recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor. E, 
nada mais havendo a tratar, deu-se por encerr~~ame, do que para constar foi lavrada a 
presente Ata, que vai assinada por mim, ~ago de Araújo Leite, que secretariei, pela 
Pregoeira Oficial e demais membros da equipe de apoio 

Assinaturas: 

Comissão I 
Função Nome Assinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves ~ 
Apoio Rais Barbosa da Silva ~ 
Apoio lriago de Araújo Leite ~JJ.A,T\) 

I 

! 

CNPJ NO p7.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87- Centro- CEP. 63.185-000- Tel: (88) 3544 1223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do( a) Pregão n° 2019.07.25.1, bem como 

Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 

tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu 

objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es}, a saber: a(s) empresa(s) RACHEL FERREIRA 

Q GONÇALVES- ME inscrito no CNPJ f1° 07.775.876/0001-59 classificado(a) no(s) LOTE 

01- CONFECÇÃO DE FARDAMENTO) no valor global de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil 

novecentos reais}, conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as providências cablveis. 

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento 
contratual no prazo indicado no Instrumento Convoca tório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

O Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - C E, 20 de Agosto de 2019. 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, n° 87- Centro- CEP: 63.185-000- TEL.: (88)35441223 

.., ... 


