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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS. 

Tomada de Preços Nº 2021.10.25.2. 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e 
acompanhamento dos instrumentos de planejamento em saúde, com 
acompanhamento dos programas e projetos e apoio a captação de recursos, 
documentos oficiais e treinamento aos gestores e profissionais da saúde na 
alimentação de sistemas de informação inerentes ao Fundo Municipal de Saúde de 
Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura : 
Horário 
Local 
Endereço 

11 de Novembro de 2021 
9h 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 11 de Novembro de 2021, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se, em sessão 
pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, 
nomeada pela Portaria nº 05110121/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do Senhor 
Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Antônio Cardoso de Lima, Tiago 
de Araújo Leite e Rais Barbosa da Silva, 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 2021.10.25.2, cujo objeto é o supracitado. 
Pontualmente às 9h, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos 
da presente sessão, nomeando o Senhor Tiago de Araújo Leite para secretariar a 
reunião. Em seguida o Senhor Presidente deu início à sessão, determinando o 
recebimento de todos os envelopes apresentados, concedendo o prazo de 15 (quinze) 
minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância fora 
encerrada a etapa de recebimento dos envelopes. Participaram da sessão as seguintes 
empresas: J M G DA SILVA e ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS, neste ato 
representadas por seus representantes legais, respectivamente, os Srs. José Maria 
Guedes da Silva, inscrito no CPF nº 008.531.913-95, e Alumaisa do Nascimento Dantas, 
inscrita no CPF nº 040.498.923-32, e AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
que apenas entregou os respectivos envelopes, não se fazendo representar. Recebidos 
os mesmos, foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação, 
quando o Senhor Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida anális:"'~ 
respectiva rubrica na documentação por parte a Comissão e dos represent tes 
legais presentes, que manifestaram interesse. ncluído tal procedirp.ento, o S n \.or 
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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

Presidente informou que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise junto 
aos documentos de habilitação, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão 
ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado 
seria publicado na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará 
da APRECE - Lei Ordinária nº 1.331/2011), quando a partir desta publicação ficará 
aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a pr~o, do que para 
constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, ............................. Tiago de Araújo 
Leite, que secretariei, e pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Função Nome 

Presidente ntônio Cardoso de Lima 

Membro Tiago de Araújo Leite 

Membro Rais Barbosa da Silva 

Assinaturas dos Licitantes 

Item Nome Razão Social 

1 ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS 

2 JMGDASILVA 



GOVERNO MUN1Cll'A1 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.10.25.2 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e acompanhamento 
dos instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e 
projetos e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e treinamento aos 
gestores e profissionais da saúde na alimentação de sistemas de informação inerentes 
ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos 
anexados ao Edital Convocatório. 

Data: 
Horário: 
Local: 
Endereço: 

11 de Novembro de 2021 
10h 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 11 de Novembro de 2021, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se, em sessão 
pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, 
nomeada pela Portaria nº 05110121/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do Senhor 
Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Antônio Cardoso de Lima, Tiago 
de Araújo Leite e Rais Barbosa da Silva, sob a presidência do primeiro. O motivo da 
presente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento 
dos documentos de habilitação referentes à Tomada de Preços nº 2021.10.25.2, cujo 
objeto é o supracitado. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente nomeou o Senhor 
Tiago de Araújo Leite para secretariar a sessão. Posteriormente, o Senhor Presidente 
determinou que fosse iniciada uma minudente análise junto a toda documentação de 
habilitação apresentada, determinando ainda, a realização de consultas on-line (via 
internet), para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. 
Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: EMPRESA(S) 
HABILITADA(S): AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e ALUMAISA DO 
NASCIMENTO DANTAS, por cumprimento integral às exigências editalícias. 
EMPRESA(S) INABILITADA(S): J M G DA SILVA, por não apresentar as declarações 
de que não emprega menor de idade, de integral concordância com os termos do edital 

328 

e seus anexos e de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 
(descumprimento aos itens e.1, e.2 e e.3 do Edital Convocatório). Ato contínuo, o 
Senhor Presidente informou que o presente resultado será publicado na Imprensa 
Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará da APRECE - Lei Ordinária nº 
1.331/2011 ), quando a partir da data da regular publicação, ficará abert .· ::.:::_gay 
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GOVERNO MUN1CíPA1 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação. O 
Senhor Presidente destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais 
permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais estavam 
quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
determinou o encerramento ~~que para constar fora lavrada a presente ata, 
que vai assinada por mim .... ~.~ ...... , Tiago de Araújo Leite, pelos demais membros 
da Comissão de Licitação. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Função Nome 

Presidente ntônio Cardoso de Lima 

Membro Tiago de Araújo Leite 

Membro Rais Barbosa da Silva 



Empreendimentos 
e Serviços 

PROPOSTA DE PREÇOS 

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 N.º 2021.10.25.2. 
Declaramos ainda a inexistência de 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 vencedor( es) da presente licitação. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos 
nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e acompanhamento dos 
instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e projetos 
e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e treinamento aos gestores e 
profissionais da saúde na alimentação de sistemas de informação inerentes ao Fundo 
Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

Item Especificação Unidade Qtde. 
Valor Valor Total 

Unitário 
Prestação dos serviços técnicos nas atividades de apoio a gestão em 
saúde, organização e acompanhamento dos instrumentos de 
planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e 

01 projetos e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e Mês 
treinamento aos gestores e profissionais da saúde na alimentação de 
sistemas de informação inerentes ao Fundo Municipal de Saúde de 
Farias Brito/CE 

Valor Total da Proposta: R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) 

0, Proponente: ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS 
Nome Fantasia: AD Empreendimentos e Serviços 
Endereço: Rua Isaias Arruda, nº 1018, Boa vista, Missão Velha - CE 
C.N.P.J.: 39.230.360/0001-15 
Data da Abertura: 11111/2021 
Hora da Abertura: 09:00 hs 
Validade da Proposta: 60 dias 

12 7.750,00 93.000,00 

Total: 93.000,00 

Missão Velha-CE, 11 de Novembro de 2021 

Rua Isaías 

Alumalsa do Nascime to Dantas 
CPF nº 040.498. 23-32 

Proprietária 

A!umaisa âo Nd.ento Dd 
contadora 

CRC 0 11 CE - 025228 



ITEM 

0001 

AMBIENTAL SOLUÇOES E SERVIÇOS EIRELl-Mt: 
PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da lei Federal n. 

8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como as cláusulas e condições da modalidade Pregão n. 2021.10.25.2. 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso sejamos 

vencedores da presente licitação. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos nas 

atividades de apoio a gestão em saúdel organização e acompanhamento dos instrumentos de 

planejamento em saúdel com acompanhamento dos ·programas e projetos e apoio a 

captação de recursosl documentos ofiêiais .e treinamento aos gestores e profissionais da 

saúde na alimentação de sistemas ,de informação ·inerentes ao Fundo Municipar de Saúde de 

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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND MES VALOR VALOR TOTAL 

UNITÁRIO 

Prestação ·dos serviços técnicos nas atividades. de .apoio a gestão Mês 12 R$ 7.800,00 R$ 93.600,00 

em saúde, organização e acompanhamento dos instrumentos de (sete mil e (noventa e 

planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e oitocentos três mil e 

projetos e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e reais) seiscentos 

treinamento aos gestores e profissionais da saúde na alimentação 
reais) 

de sistemas de informação inerentes ao Fundo Municipal. de. Saúde 

de Farias Brito/CE. 

Valor total - R$ 93.600,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 93.600,00 NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS CENTAVOS 

f1 PROPONENTE: AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 

ENDEREÇO: RUA MARIA ZILDA GONÇALVES LEITE, Nº 510, VILA BANCARIA DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. 

C.N.P.J.: 24.994.347 /0001-65 

Telefone: 88 99369-7974 

e-mail: agm.assessorial@gmail.com 

banco: Nordeste agência: 072 conta corrente: 21052-2 

data de abertura: 11/11/2021 

hora de abertura: 09:00:00 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Lavras da Mangabeira - CE em 1 o de NOVEMBRO de 2021 

~~~e 
Artur Gomes Moreira 

CPF Nº: 050.346.533-03 

CNPJ; 24.994.347/0001-65 
ENDEREÇO: RUA MARIA ZilDA GONÇALVES LEilE, Nª 5íõ, VilA BANCÁRIA 

LAVRAS DA MANGABEfRJ.\ .. CE 
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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES E ANÁLISE E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.25.2. 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e acompanhamento dos 
instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e projetos e 
apoio a captação de recursos, do_cumentos oficiais etreinam~nto aos gestores e profissionais 
da saúde na alimentação' de sistemas de informação inerentes ao':Fl.lndq Municipal de Saúde 
de Farias Brito/CE, 'conforme projetos e orçamentos constantes no EditaICqnvocatório. 

Data da Abertura 
Horário 
Local 
Endereço 

26 de Novembro de 2021 
9h 
Prefeitura MunicipaLde Farias Brito 
RuaJosé A:hres J>i~entel, nº 87, Centro; farias Brito/CE. 

Aos 26 de Novembro de 2021, na cidªqe de=faria~ ]3rito - CE; reuniu-se, em sessão.pública, a . . . . . 

Comissão Permanente de Licitação ela P~efeitlira Municipal de Farias Brito, noII1eada pela 

Portaria nº 05110121/2021, de 04 de Janeirodé;2:Ô;z1;do Senh9r Prefeito Municipalísendo 

composta pelos membros Antônio Cardosode Lima, Tiago de Araújo Leite e Rais Barbosa da 

Silva, sob a presidência do primeiro. O motivo,da presente reunião é tão somente para que 

fossem abertos os envelopes ~ anal.is.adas as propostas co:rn~rciai~qas.IicjJarite~ habilitadas >· - _- ·'·{ _' ' •' ;.7 --- - ·· .~ '.' - "-,,~,,_ ·~ - e - \ 

referentes à Tomada de Preços nº 2021.10:25.2,· c:uJo 'objeto é o supracitado, sendo elas: 

AMBIENTAL'SOLUÇÕES E SERVIÇOS.EIRELI e ALUMAIS~ I>o NASç11\1:~~rró''DANTAS, que 
_ • • • > ' <;•uJ ---,; ,_·;~r 

não se fizeram representar. Pontualmente às 9h, -o Senhor Presidente décfarou' que estavam 

abertos os trabalhos, nomeando o Senhor Tiago de Araújo Leite para secretariar a presente 

reunião. Posteriormente o Senhor Presidente determinou que fossem abertos os envelopes de 

propostas de preços. Aber~os os mes:rpos, deu-se início au:rpa minuciosa análise por parFe da 
'···· . 

Comissão junto às propostas apresentadas;seriqo con'feccionado o mapa•comparâd\ro pára se 
- -- ., . - ,, . 

- . . 

saber qual dos licitantes apresentaria a melhor, .. proposta para a Adirii~istrªção. Concluída tal 

análise, constatou-se o seguinte resultado: a empresa ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS, 

inscrita no CNPJ nº 39.230.360/0001-15, sagrou-se vencedora, com proposta totalizando o 

valor global de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), estando tais preços compatíveis 

com o orçamento do Município. Em assim sendo, o Senhor Presidente recomenda que o a 
presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ain~ 

~-·--- g 
' - --"=~~==~t;,,_~~0~~-"'~~=---"- =~~==:~~.'.'~.lt~~.,._--
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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brffa para t~das 

presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios 

do Estado do Ceará da APRECE - Lei Ordinária n2 1.331/2011), quando, a contar desta data, 

ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. O Senhor Presidente 

destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas 

permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais estavam quando da 

sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presid~.nte determinou o 

encer~são, do que para constar fora lavrada a pre~ente ata, qu~.vai assinada por 

mim ........................... , Tiago de Araújo Leite e pelos demais membros da Comissão de Licitação. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Comissão 

Função Nome 

Presidente ntônio Cardoso de Lima 

Membro Tiago de Araújo Leite 

Membro Rais Barbosa da Silva 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BlUTO 
Uma Fartas Brita p~ra todos 

MAPA·DE APURAÇÃO DE PREÇOS 

Tomada de Preços Nº 2021.10.25.2 

OBJETO: Contratação de ell1pr:e.sª ~?P,~C::iªJiz~çlª"'PªJélmPrnstação dos serviços técnicos 
nas atividades de apoid a· gestão em. saúde, organlzaÇão ··e,acompanhamento dos 
instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamentoLdos programas e 
projetos e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e treinamento aos 
gestores e profissionais da saúde na alimentação de sistema? de informação inerentes 
ao Fundo Municipal de Saúde de Farifts Brito/CE, conforme especificações constantes 
no Edital Convocatório. 

Empresa(s) Participante(s): 
·.·. 

Nº Razão Social C.N.P.J. 
1 ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS 39.230.360/0001-15 
2 AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELL .. 

.. .. 
24.994.347 /OÓÓJ.:65 ·•.i .. 

. . 
Valor total 
.Jamuorºne; 

Farias Brito/CE, 26 de Novembrode2021. 

VISTO DA COMISSÃO: 

Fun ão Nome 

Presidente ntônio Cardoso de Lima 

Membro Tiago de Ar,aújo Leite. 

Membro Rais Barbosa da Silva 

3'1: 3 
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GOVERNO MUNiCIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto 

no artigo 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

Preços nº 2021.10.25.2, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para 

prestação dos serviços técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e 

acompanhamento dos instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamento 

n, dos programas e projetos e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e 

treinamento aos gestores e profissionais da saúde na alimentação de sistemas de 

informação inerentes ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, considerando que a 

Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as normas legais recomendadas pela 

legislação vigente. 

ADJUDICO o objeto da Tomada de Preços n° 2021.10.25.2, em favor da 

empresa ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS, inscrita no CNPJ nº 

39.230.360/0001-15, localizada na Rua Isaias Arruda, nº 1.018, Boa Vista, Missão 

Velha/CE, com valor global de R$ 93.000,00 {noventa e três mil reais), conforme 

mapa comparativo acostado aos autos. 

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e determino à Comissão Permanente 

de Licitação que proceda as providências sequenciais necessárias. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 07 de Dezembro de 2021. 
''ºn· , 1 ·r1 d i . 1 ~'· a '. . eiue, o ~asrnnen'.; 
::;ecret na 1ic1~a1 ce--SaúGe 

Maria Marcleide do scimento Laet Rafael 
Secretária Muni · ai de Saúde 




