
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 nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições
da modalidade Tomada de Preços nº 2020.07.30.1-
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 |, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de realização de

exames de ultrassonografia destinados aos pacientes atendidos pela Rede Municipal de

Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Valor Total da Proposta: R$ 198.000,00 (cento e noventae oito mil reais)”

Proponente: SERTUS SERVIÇO REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME

Endereço: Rua da Conceição, nº 878, Sala 6, Centro, Juazeiro do Norte/CE.
CNPJ: 08.109.034/0001-20
Data da Abertura: 18 de Agosto de 2020
Hora da Abertura: 09:00 horas
Validade da Proposta: 60 dias

Juazeiro do Norte/CE, 18 de Agosto de 2020.

José Humberto Gé
CPF nº 409.2

item Especificação Unid. | Qtde. Valor Valor Total
Nº Unitário

Realização de exames de uitrassonografia destinados
aos pacientes atendidos pela Rede Municipal de Und | 3.600 55,00 198.000,00
Saúde de Farias Brito/CE
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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2020.07.30.1

Objeto da Licitação: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de realização de exames de

ultrassonografia destinados aos pacientes atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Farias Brito/CE,

conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura “18 de Agosto de 2020
Horário :- 08:00 horas
Local “Prefeitura Municipal de Farias Brito

Endereço - Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE.

Ãos 18 de Agosto 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

de Janeiro de 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 Tomada

de Preços nº 2020.07.30.1, 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. Participara do certame a empresa SERTUS SERVIÇOS
REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME, neste ato representada por seu representante legal.

O(A) Senhor(a) 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(a) Senhor(a) 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 intemet) 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(A) Senhor(a) 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, ficando então, dispensada a necessidade de abertura de prazo recursal.
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, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para a confecção do respectivo

mapa comparativo, para se saber se os preços praticados estão compatíveis com o orçamento básico.

Concluída tal análise, constatou-se o seguinte resultado: a empresa SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE
ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME sagrou-se vencedora, com proposta totalizando o valor global de R$

198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), estando tais preços compatíveis com os praticados no

mercado. O(A) Senhor(a) Presidente indagou do licii ánte sobre a interposição de possíveis recursos junto

CNPJ Nº 07.595.572/0001-00 |
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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. 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 fosseencerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada
GAesta ata, que vai assinada por mim, Rais Barbosa da Silva, que secretariei, pelos demais

membros da Comissão e pelo licitante presente.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Assinaturas dos Licitantes

item| Nome/Razão Social Assinatura/Rubrica
1 |SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE |

|

ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME
|
o

N |

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

Comissão

Função Nome Assinatura

Presidente Tiago de Araújo Leite álu
—

Membro Rais Barbosa da Silva 8 de File
Membro Miguel Ferreira Nobre Neto
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MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de realização de exames de

ultrassonografia destinados aos pacientes atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Farias

Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Empresa(s) Participante(s):

Tomada de Preços Nº 2020.07.30.1

em |Nome/Razão Social CNPJ/CPF
1 |SERTUS SERV REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME 08.109.034/0001-20

Classificação Nome/Razão Social
Valor total

a “SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE UI! TRASSONOGRAFIA LTDA - ME: |CCC cc 198.000,000

Farias Brito/CE, 18 de Agosto de 2020.

VISTO DA COMISSÃO:

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

Comissão

Função Nome Assinatura

Presidente Tiago de Araújo Leite
A AAals —

Membro Rais Barbosa da Silva É flã 7 5Papodito sé E ley dir,
Membro Miguel Ferreira Nobre Neto A,

y
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TERMODEHOMOLOGAÇÃO EADJUDICAÇÃO
Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Tomada de Preços nº

2020.07.30.1 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: à

empresa SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME,

totalizando sua proposta em R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais)
conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notitique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 20 de Agosto de 2020,

aba
Sheyla Martins Alves Francelino

Ordenador(a) de Despesas
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ Nº 07.595,.572/0001-00
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