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GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
lima Farius Brito para todos

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO ADOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTASDE PREÇOS.
Tomada de Preços Nº 2021,04.22.1,

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados narealização de publicidade institucional destinada ao atendimento das necessidades do

Data daAbertura: 11 de Maio de 2021
Horário : 9h
Local Prefeitura Municipal de Farias Brito
Endereço : RuaJosé Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito(CE.
Aos 11 de Maio de 2021, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se a ComissãoPermanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessão pública,

efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação por parte daComissão e dos licitantes com poderes para tanto, que manifestaram interesse.
em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise,O competente resultado serid publicado na Imprensa Oficial (Diário Oficial dosMunicípios do Estado do Ceará da APRECE - Lei Ordinária nº 1.331/2011), quando ;
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partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos.Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosseencerrada a
presente

do
que

para constar fora lavrada esta ata, que vaiassinada por mim, Tiago de Araújo Leite, que secretariei, pelos demaismembros da Comissão e pelos licitantes presentes.
Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão [ SN,
Função Nome

Assinatura/ | )—s -Presidente Antônio Cardoso de Lima MRMembro Tiago de Araújo Leite
boMembro Rais Barbosa da Silva GA .

fatima se
Assinaturas dos Licitantes '

Hem/ Nome/Razão Social
1

| JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA

2 (VIDA CONSULTORIA.E ASSESSORIA SERVIÇOS TDA. ME

3
| AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

rica
)Àn
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Uma Farias Brito para todos

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO ADOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃOE DE PROPOSTAS DE PREÇOS.
Tomada de Preços Nº 2021.04.,22.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados narealização de publicidade institucional destinada ao atendimento das necessidades doMunicípio de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no EditalConvocatório.

Data daAbertura: 11 de Maio de 2021
Horário : 9h
Local : Prefeitura Municipal de Farias Brito
Endereço : Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE.
Aos 11 de Maio de 2021, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se a ComissãoPermanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessão pública,nomeada pela Portaria nº 05110121/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do(a) Senhor(a)Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Antônio Cardoso de Lima, Tiagode Araújo Leite e Rais Barbosa da Silva, sob a presidência do primeiro. O motivo dapresente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamentodos documentos de habilitação referentes à Tomada de Preços nº 2021.04.22.1, cujoobjeto supracitado. Iniciados os trabalhos, o(a) Senhor(a) Presidente nomeou o(a)Senhor(a) Tiago de Araújo Leite para secretariar a sessão. Posteriormente, o(a)Senhor(a) Presidente determinou que fosse iniciada uma minudente análise junto atoda documentação de habilitação apresentada, determinando ainda, a realizaçãodeconsultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns dosdocumentos exigidos. Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinteresultado: Empresa(s) Habilitada(s): JOSÉ JUNIOR- RODRIGUES LIMA, porcumprimento integral às exigências editalícias. Empresa(s) Inabilitadaí(s):AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIASERVIÇOS LTDA. ME, por apresentarem a comprovação de possuir em seu quadropermanente de funcionários, profissional com formação superior em ComunicaçãoSocial ou Jornalismo, desacompanhada de documento que comprove o seu registroprofissional (Descumprimento a alínea “d.2” do item 3.1 do Edital Convocatório). Atocontínuo, o(a) Senhor(a) Presidente informou que o presente resultado será publicadona Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará da APRECE - LeiOrdinária nº 1.331/2011), quando a partir da data daragular publicação, ficará abertoprazo legal para a interposição de possíveis recursos ao julgamento da fase dehabilitação. O(A) Senhor(a) Presidente destacou ainda que os envelopes contendo
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propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados taisquais estavam quando da sua apresentação, sendo que os mesmos foram rubricadospelo representante da empresa VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA.ME. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou oencerramento da sessão ra constar fora lavrada a presente ata, que vaiassinada por mim , Tiago de Araújo Leite, pelos demais membros daComissão de Licitação e pelos licitantes que se fizeram presentes e manifestaraminteresse.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Assinaturas dos Licitantes

Is6

ps

ue

Item Nome/Razão Social
|Assinatura/Rubrita

2 | VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA.ME

1 |JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA

arW Sde (Uh, |

3 | AMBIENTAL SOLUÇÕESE SERVIÇOS EIRELI é ) 7
Á LEO DE PA

Comissão
Função Nome

AssinaturaPresidente Antônio Cardoso de Lima
Membro Tiago de Araújo Leite

Membro Rais Barhosa da Silva Alta
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Rua Luiz Otacilio Correia, 149, Bairro Centro, Farias Brito-CE, €
Junior2319836bol.com.br
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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 nº 8.666/93, esuas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Tomada de preços nº 2021.04,22.1.
Declaramos ainda a inexistência de fato que os impeça de participar da mencionada licitação.
Assumimos o compromisso de beme fielmente executar os serviços especificados no anexo |, caso sejamosvencedor(es) da presente licitação.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências desta TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.22.1.
OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de publicidade institucionaldestinada ao atendimento das necessidades do Município de Farias Brito/CE

Rua Luiz Otacílio Correia, 149, Bairro Ceniro, Farias Brito-CE, CEP: 63.185-000
Junior231983Gbol.com.br ba

DADOS DA EMPRESAPROPONENTE(RAZÃO SOCIAL): JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMAENDEREÇO COMERCIAL: R. LUIZ OTACILIO CORREIA, Nº 149, BAIRRO CENTRO,FARIAS BRITO-CE, CEP 63.185-000
CNPJ:07.694.002/0001-77 INSC. MUNICIPAL: 450520BANCO: BRASIL AGENCIA: 4552 -7 CIC: 8700 -

9FONE/FAX: (88)9.9980-7429 EMAIL: junior231983Dbol.com.br

VR. TOTALTEM
UND VR UNT. VR. UNIT.

VR TOTAL POR
ESPECIFICAÇÃO QNT.

(R$) POR EXTENSO
EXTENSO

vinte eAssessoria gerencial em trêsmile quatro milcomunicação, imprensa e mês 3.500,0 quinhentos erelações públicas, para auxiliar na 0 reais 24.500,00
7

i

quinhentosexecução das políticas públicas e
reaisestratégicas.

três mil,trezentos e setecentosserviço 10 setenta e e375,00 cinco reais 3.750,00

2
internet - veiculação de anúncios

cinquenta(banner) em sites da região.
reais

cento e cinco mi,
duzentos eund 35 cinquenta150,00 reais 5.250,00 cinquenta

3

jingle/trilha de 30" a 60”
reais

oitomilprodução editorial e criação de und 1.000,0 mil reais
8.000,00 reais

8
4

vídeo
0

cinco mil,setecentostransmissão de evento ao vivo serviço setecentos720,00 e vinte reais 5.760,00
8

5

e sessenta
por rede social



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 68.510,00 (SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS)A
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA DE ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2021.

HORA DE ABERTURA: 09:00

FARIAS BRITO-CE, 11 DE MAIO DE 2021

EN

JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA ME

CNPJ: 07.694.002/0001-77 GDJOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA

CPF: 909.304.953-49 RG: 99029028192
1

Rua Luiz Otacílio Correia, 149, Bairro Centro, Farias Brito-CE, CEP: 63.185-000
Junior231983Obol.com.br
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LoEs

Dx381 0342

reais
quatro milserviço de som volante -

hora 45 cem reais
4.500,00

anúncios, divulgação de ações, 100,00 quinhentos

6

programas, projetos, etc. reais
oitomile

desenvolvimento de artes
oitenta ediversas (logotipos, logomarcas, und 100

quinhentos85,00 cinco reais 8.500,00

7

reais
etc.)

oito mil,de matérias e duzentos e
elaboração

und 150 cinquenta edivulgação em redes sociais, sites, 55,00 cinco reais 8.250,00 cinquenta

8

reais
blogs, etc.

VALOR TOTAL: R$ 68.510,00
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DECLARAÇÕES REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.22 1.1

OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem Prestados na realização de publicidadeinstitucional destinada ao atendimento das necessidades do municipio de Farias Brito/CE.
A EMPRESA JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.694.002/0001-77,por intermédio de seu representante legal Sr. JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA, RG nº 99029028182-.SSP-CE, CPF nº 909.304.953-49,DECLARA,
A) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, , junto ao município deFarias Brito, estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27 1071999,publicada no Dou de 28/10/1999, e ao inciso XXXI, do artigo 7º, da constituição federal, nãoemprega menores de 18 ( dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem empregamenores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos;

B) Sob as penas da lei, para todos gs fins de direito a que se possa prestar, junto ao município de FariasBrito, estado do ceara, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dosserviços a serem ofertados e que sua proposta atente integralmente aos requisitos constantes nesteedital;

C) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, junto ao município de FariasBrito, estado do ceara, que concorda integralmente com Os temos deste edital e seus anexos;
D) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, , junto ao município deFarias Brito, estado do Ceara, que inexiste qualquer fato superveniente e impeditivo de nossahabilitação para participar no presente ce

obrigatoriedade de deci
rtame licitatório, bem assim que ficamos ciente daTencias posteriores, nos temos do art 32,82 da lei nº 8.666/93 pelo

coOta
que por ser a expressão da verdade ima a presente sob as penas da le

Farias Brito -CE, 11 de maio de 2021

Jos ORRODRÍGUES

Pp “07.894.002/0001- Há UAJOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA

CPF: 022.625.933 0 RG: 2002029157891

Rua Luiz Otacilio Correia, 149, Bairro Centro, Farias Brito-CE, CEP: 63.185-000
Junior231983bol.com.br
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ATA DA SESSÃO DE ABERTURAE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTASDE PREÇOS.

Tomada de Preços Nº 2021,04.22.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados narealização de publicidade institucional destinada ao atendimento das necessidades doMunicípio de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no EditalConvocatório.

Data da Abertura : 24 de Maio de 2021
Horário : 9h
Local : Prefeitura Municipal de Farias BritoEndereço : Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE.
Aos 24 de Maio de 2021, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se a ComissãoPermanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessão pública,nomeada pela Portaria nº 05110121/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do SenhorPrefeito Municipal, sendo composta pelos membros Antônio Cardoso de Lima, Tiagode Araújo Leite e Rais Barbosa da Silva, sob a presidência do primeiro. O motivo dapresente reunião é tão somente para que fosse aberto e analisado o envelope contendoa proposta comercial da licitante habilitada referente à Tomada de Preços nº2021.04,22.1, cujo objeto é o supracitado, sendo ela JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA,neste ato representada por seu representante legal. Pontualmente às 9h, o SenhorPresidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente reunião, nomeandoo Senhor Tiago de Araújo Leite para secretariar a reunião. Desta forma o SenhorPresidente apresentou o envelope de proposta de preços devidamente lacrado tal qualestava quando da sua apresentação. Em seguida, o Senhor Presidente determinou aabertura do referido envelope. Aberto o mesmo, deu-se início a uma minuciosa análisepor parte da Comissão junto a proposta apresentada, sendo realizada inclusive umaleitura em voz alta para que fosse confeccionado o mapa comparativo e para se ospreços estavam compatíveis com os praticados no mercado pertinente ao ramo. Feita adevida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa JOSÉ JUNIORRODRIGUES LIMA, inscrita no CNPJ nº 07.694.002/0001-77, com proposta no valorglobal de R$ 68.510,00 (sessenta e oito mil e quinhentos e dez reais), estando taispreços compatíveis com os praticados no mercado. O Senhor Presidente indagou dolicitante sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da propostacomercial, quando o mesmo afirmou que abria mão do respectivo prazo recursal o quefez constar apondo sua assinatura em Termo de Renúncia parte integrante desta,ficando então, dispensada a necessidade de abertura de prazo
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sendo, o Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seurespectivo vencedor, informando aínda que, o presente julgamento deverá serpublicado na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará daAPRECE - Lei Ordinária nº 1.331/2011). Nada mais havendo a tratar, o SenhorPresidente determinou que fosse encerrada a
presexie-sassão;

do que para constarfora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Tiago de Araújo Leite,que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelo licitante presente.
Assinaturas da Comissão de Licitação

Assinatura do Licitante

Item Nome/Razão Social Assinatura/Rubrica
1 | JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA A LL.

o A
raiar rd

5
aaEq upa mes os praga gem semear

Comissão
Função Nome /1 lamaa

Presidente Antônio Cardoso de Lima VA a
Membro Tiago deAraújo Leite I
Membro Rais Barbosa da Silva fem Wi

Acntrs messes
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MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização depublicidade institucional destinada ao atendimento das necessidades do Município deFarias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Tomada de Precos Nº 2021.04,.221
Empresa( s) Participante( s):

Farias Brito/CE, 24 de Maio de 2021,

VISTO DA COMISSÃO:
|

VISTO DA COMISSÃO:

i

a a on E

Nome /Razão Social
CN.P. CPF.1 [JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA

07.694.002/0001-77

Classificação Nome/Razão Social
JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA Valor total

68.510,00

Comissão
Função Nome Assi ra
Presidente ntônio Cardoso de Lima
Membro Tiago de Araújo Leite

Membro Rais Barbosa da Silva des MiloCEA4


