
ANEXO 11 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mumcipal de Farias Brito. 
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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 
PrêÇOS M0 2020.01.08.1 . 
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 I, caso sejamos 
vencedores da presente licitação. 

Objeto: Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de 
reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas a terrestres nacionais, para o 

r"\ atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações descritas abaixo: 

Valor Taxa dé~lor da Taxa do 
Item Especificação Unid. Estimado Agenciamento Agenciamento 

(R$) (%) (R$) 
01 Agenciamento de viagem, comJ)!eendendo ~ 

serviços de reserva, emissão, remarcaçao e 
cancelamento de passagens aéreas naclona~s 

Sei\IIÇO para o atendimento das necessidades de 92.000,00 0% 0,00 

diversas Secretarias do Mumcipio de Farias 
Brito/C E 

02 Agenciamento de vtagem, compreendendo os 
serviços de reserva, emissao. remarcaçao e 
cancelamento de passagens terrestreti 

Serviço nacionais. para o atendimento das necessidades 246.000,00 00/o 0,00 

de diversas Secretarias do Municlpio de Fari~ 
Brito/C E 

Valor Total da Proposta: R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reias) 

Empresa: Pedro rodrigues soares neto 
CNPJ· 30 1/8 222/0001 -55 
Endereço: Rua Antonio liberalino De Menezes, 289,centro 
Data da Abertura: 27.01 .2020 
Hora da Abertura: 09:00 
Validade da Proposta: 60 dias. 
Forma de Pagamento: Conforme Edital e Contrato. 
Data· 22.01 .2020 ~ 

....................... . ................................... . 
ponente 

Valor Total 
(R$) 

92.000,0( 

246.000,0( 
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PROPOSTA PAORO"JIZADA 

A Conw,são Permanente de L rcttação da Prefcttura Munrcrpal d~.: 1 arrn~ Brito 
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Pela pr~.:o,ente declaramos Inteira ~ubm1~são aos pn:cctto~ lcga1s em '1gor. cspecralmcnte os du I c1 1\0 8 666 93. c suas 
alterações posteriores. bem como as clausulas c cond1çõe da modalidad~: Tomada de Preços n" 2020.01.08.1. 
Declaramos ainda que. após a cm1ssão dos do~.:urncntos relall\ os u habilitação prelimmar. não ocorreu fato que nos 
impeça de panic1par da m~:ncionudu licrtução 
Assumimos o comprom1~so de bem e fielmente e\ecutur os sen 1ços especificados no Ane~o I, caso sejamos "encedores 
da presente licitação. 
Objeto: Contratação de empresa cspecrnliLada no agenciamento de viagem. compreendendo os serviço de rcsen a. 
emissão. remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nac1onais, para o atendimen to das necessidades de 
diversas Secretarias do MunicípiO de Fariru. 13rito Cl::., conforme cspec1ficaçõe descntas abai\O. 

l ttc-;-- Especificação Unid. Valor Ta~a de Valor da Tu'a 
E limado Agenciamento de 

(R } (%) Agenchtmcnto 

---------4-----+------~~--------~-~~. Agenciamento de 'iagem. 
compreendendo os sen iços de 
rcsena. emissão, remarcação e 
cancelamento de pas agen · 

OI ué real! naciona1s. para o en1ç0 R$ 92 000,00 
atendimento das necessidades 
de dh ersns ecretarias do 
MlllliCI io de Faria.s Brito/C[ 
Agenciamento de \iagem. 
compreendendo os sen iças de 
rcsen a. cm1ssão. remarcação e 
~ancelnmento de pa!~sagen 

02 terrestre nacionn1s, para o er\ iço RS 246 000.00 
atendunento das necessidades 

I de dh ersns Secretarias do 
Mumcíp1o de I aria.s Brito/C!:.. 

Valor I otal da Proposta: R$ 338.000.00 (tretento~ e trinta c 0 110 mil reais) 

Empresa: 1arissa Viagens c Turismo· L'l DA 
Endereço: Rua anta Luzia. 279 - Centro Juazeiro do '\orte-CC 
Data da Abertura: 27 dejane1ro de 2020 
Hora da Abenura: 13 :00 horas 
Validade da Proposta· 60 d1as 
I orma de Pagamento Conforme I·dilal e Contrato. 

0°/o 0.00 

0% 0.00 

Valor Total 
(R ) 

R$ 92.000.0 

R$ ~46.00.00 y 

de Janeiro de 2020 

( Pl·: 326.6.t9.23 -I-

Rua Santa Luzia, 279 "A"· Centro· Fone: (88)3512.1225 ·Juazeiro do Norte· Ce 
e-mail: marissaturismo®hotmail.com · CNPJ· 07 I • 
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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° 2020.01 .08.1 

Objeto da Licitação: Contrataçao de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo 
os serv1ços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nacionais, 
para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura 
Horáno 
Local 
Endereço 

27 de Janeiro de 2020 
09:00 horas 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 27 de Janeiro de 2020, 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 no 01020120/2020, de 
02/01/2020, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Tiago de Araújo Leite, 
Rais Barbosa da Silva 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 Tornada 
de Preços no 2020.01 .08.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o( a) Senhor( a) 
Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o( a) Senhor( a) Rais 
Barbosa da Silva para secretariar a reunião. Participaram do certame as seguintes licitantes: PEDRO 
RODRIGUES SOARES NETO e MARISSA VIAGENS E TURISMO L TOA • ME, neste ato representadas 
por seus representantes legais. O(A) Senhor(a) Presidente, com 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 à sessão, 
determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, foram abertos 
primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, sendo a documentação analisada 
rapidamente pelos licitantes, dando-se inicio após isto, a uma minuciosa análise feita pela Comissão de 
Licitação junto a toda documentação apresentada, sendo realizada inclusive consultas on-line (via internet) 
para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluida tal análise, a Comissão 
declarou habilitados todos os licitantes presentes, por cumprirem integralmente as exigências editallcias. 
O(A) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes sobre a interposição de possíveis recursos junto ao 
julgamento da fase de habilitação, quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo 
recursal, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em termo de renúncia, parte integrante desta. 
Sendo ass1m, passou-se para a próxima fase do certame, com a abertura dos envelopes contendo as 
propostas comerciais Abertos os ditos envelopes, fora feita uma rápida análise nas propostas pelos 
licitantes, iniciando-se logo após, uma m1nudente análise por parte da Comissão junto a todas as propostas 
apresentadas, sendo realizada uma leitura em voz alta dos preços para a confecção do respectivo mapa 
comparativo, para se saber quais as propostas mais vantajosas para a Administração. Conclui da tal análise, 
constatou-se o seguinte: para o item 01 as empresas MARISSA VIAGENS E TURISMO L TOA • ME e 
PEDRO RODRIGUES SOARES NETO apresentaram proposta no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois 
mil reais), e para o item 02 as empresas MARIS A VIAGENS E TURISMO L TOA • ME e PEDRO ç;;;! 

iV ~ QFd<IIL~ 
CNPJ N O 07.595.572/0001-00 

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro- CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

RODRIGUES SOARES NETO apresentaram proposta no valor de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e 
seis m1l reais), ficando portanto constatado empate em ambos os itens. O Senhor Presidente determinou a 
realização de sorteio para proceder ao desempate e estabelecer a ordem de classificação das propostas, 
conforme o item 5.15 do Edital Convocatório e o art. 45, § 2°, da Lei n.0 8.666/93, ficando dispensada a 
convocação mencionada no retrocitado parágrafo em virtude de todos os licitantes estarem presentes. O 
sorteio procedeu-se conforme legislação vigente. Realizado o sorteio pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, que contou com a presença do Secretário Municipal de Assistência Social, o Sr. 
Clcero Clislones Rodrigues de L1ma, apurou-se o seguinte resultado e classificação final: ITEM 01 • 1° 
LUGAR • MARISSA VIAGENS E TURISMO L TOA • ME inscrito no CNPJ n° 07.538.183/0001 -42 com 
proposta no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), ITEM 02 • 1° LUGAR. PEDRO RODRIGUES 
SOARES NETO inscrito no CNPJ n° 30.128.222/0001-55 apresentaram proposta no valor de R$ 246.000,00 
(duzentos e quarenta e seis mil rea1s). O(A) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes sobre a 
interposição de posslveis recursos junto ao julgamento das propostas comerciais, quando os mesmos 
afirmaram que abriam mão do respectivo prazo recursal o que fizeram constar apondo suas assinaturas em 
termo de renúncia parte integrante desta, não havendo ass1m a necessidade da abertura de prazo legal 
para a interposição de recursos. O(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 ~~errada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai 
assinada por mim, ..... ~ .. ... .. ....... Rais Barbosa da Silva, que secretariei, pelos demais membros da 
Comissão e pelos licitantes presentes 

Assmaturas da Comissão de Licitação 

Comissão 

Função 'Nome !Assinatura 

Presidente Tiago de Araújo Leite ftM:; \) 
~·. 

Membro Miguel Ferreira Nobre Neto /~ 
Membro Rais Barbosa da Silva 

I'/' 
~ 

Assinaturas dos Licitantes 

Item Nome/Razão Social Assinatura/Rubrica 

1 PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 

2 MARISSA VIAGENS E TURISMO L TOA - ME 

CICERO CLISLONES RODRIGUES DE LIMA 

CNPJ NO 07.595.572/ 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 

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 
OBJETO: Contratação 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 Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Tomada de Preços N° 2020.01.08.1 

Empresa(s) Participante(s ): 
Item NomeiRazJo Social 

PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 

2 MARISSA VIAGENS E TURISMO L TOA- ME 

Item Classlf. NomeiRazlo Social Unidade Quant. Modelo 

C.N.P.J.I C.P.F. 

30 128 222/0001-55 

07 538 18310001-42 

_I_ Valor Unlt. Valor Total 

0001 Agenciamento de viagem -passagens Servlç 11 

92000,0001 92 000~ aireas nacionais • Gabinete do Prefeito -.--
1Venc 1" MARISSA VIAGENS E TURISMO L TOA· ME I 

1ooo2 
2" PEDRO RODRIGUES SOARES NETO - ,- 92 ooo.looo . 92 ooq.oo 

Agenciamento de viagem - passagens Servi 1 terrestres nacionais • Gabinete do PrefeltE__ ç -,-Venc 1° I PEDRO RODRIGUES SOARES NETO 246 000 000 246 000,00 
I 2• MARISSA VIAGENS E TURISMO L TOA • M~ 246 000,000 246 000,00 

Farias Brito/C E, 27 de Janeiro de 2020. 

VISTO DA COMISSÃO: 

ComlssSo 

Funç3o Nome Assinatura 

" 
Presidente nago de Araújo Leite .~ 
Membro Miguel Ferreira Nobre Neto ~ 
Membro Ra1s Barbosa da Silva 

r ;a ._.... 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
Rua los~ Alves Pimentel, no 87- Centro- CEP: 63.185-000- TEL.: (88)35441223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

TERMO DE HOMQLOGAÇÃO E ADJ/j[)/CAÇÃ{) 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do( a) Tomada de Preços ntJ 2020.01.08.1. 

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 empresa 

MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA- ME inscrito no CNPJ no 07.538.783/0007-42 

classificado(a) no item 7 (Passagens Aéreas). totalizando o valor de R$ 45.000.00 

(quarenta e cmco mil reais) e PEDRO RODRIGUES SOARES NETO inscnto no CNPJ n° 

30 728222/0007-55 classificado(a) no tfem 2 (Passagens Terrestres). totalizando o 

valor de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais). conforme mapa comparativo acostado 

aos autos. 

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as provtdências cabíveis. 

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

Ciência seja dada aos interessados. 

Publique-se. 

Paço da Prefeitura Munictpal de Farias 'Brito - CE 37 de Janeiro de 2020. 

Ygor de Men zes e Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Gabinete do Prefeito 

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 
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) Tomada de Preços ntl2020.0l08. 7. 

bem como Parecer pertmente da Assessoria .Jurídica atestando a regulandade do 

certame em tela. HOMOLOGO o mesmo para que surta os dev1dos efeitos legais e 

ADJUDICO o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es). a saber: a empresa 

MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA- ME inscrito no CNP.J ntl 07.538.783/0007-42 no 

item 7 (Passagens Aéreas). totalizando o valor de R$ 70.000.00 (dez mil reais) e 

PEDRO RODRIGUES SOARES NETO inscrito no CNP.J no 30.728.222/0007-55 

classificado(a) no item 2 (Passagens Terrestres). totalizando o valor de R$ 20.000.00 

(vinte mil reais). conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providênCias cabíveis 

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

Ciência seja dada aos interessados. 

Publ1que-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Bnto - CE 37 de Janeiro de 2020 . 

... ...... .. ....... ..... .. . ,~ .............. . 
C/cero Duar~e ~rezes 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de Educação 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
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) Tomada de Preços no 2020. Ol OB.l 

bem como Parecer pertinente da Assessoria .Jur/dica atestando a regulandade do 

certame em tela. HOMOLOGO o mesmo para que surta os devtdos efeitos legais e 

ADJUDICO o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es). a saber: a empresa 

,...... MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA- ME mscrito no CNP.J no 07538.783/0007-42 

classificado(a) no tfem 1 (Passagens Aéreas). totalizando o valor de R$70. 000.00 (dez 

mil reais) e PEDRO RODRIGUES SOARES NETO inscrito no CNPJ no 30.128.222/0007-

55 classificado(a) no item 2 (Passagens Terrestres). totaltzando o valor de R$ 

769.000.00 (cento e sessenta e nove mil reais). conforme mapa comparattvo 

acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as provtdências cab/veis. 

Nottfique-se o(s) liclfante(s) vencedor(es) para assmatura do instrumento 
contratual no prazo indicado no Instrumento Convoca tório. 

,-..... Ciência seja dada aos interessados. 

Publique-se. 

Paço da Prefeitura Mumctpal de Farias Brito - CE 37 de .Janeiro de 2020 . 

.................. ~.b 
Sheyla Martins Alves Francelino 

Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Mumcipa/ de Saúde 

CNPJ NO 07.595.572/0001.-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) Tomada de Preços no 2020.01.08. 7. 

bem como Parecer per/mente da Assessoria .Juríd1ca atestando a regulandade do 

certame em tela. HOMOLOGO o mesmo para que surta os dev1dos efeitos lega1s e 

ADJUDICO o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es). a saber: a empresa 

;-- MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA- ME inscrito no CNP.J n° 07.538.783/0001-42 no 

l!em 7 (Passagens Aéreas). totalizando o valor de R$ 72000.00 (doze mil mil reais) e 

PEDRO RODRIGUES SOARES NETO inscrito no CNP.J no 30.728.222/0007-55 

classificado( a) no item 2 (Passagens Terrestres). totalizando o valor de R$ 73.000.00 

(treze mil reais). conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

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

Ciência seja dada aos interessados. 

Publique-se. 

Paço da Prefelfura Municipal de Farias Brito- CE 37 de .Janeiro de 2020 . 

................. ~.~~···· ···· ··· · · · · · 
Cícero Clislones Rodrigues de Lima 

Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Municipal de Assistência Social 

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


