
PROPOSTA DE PREÇO 

TOMADA DE PREÇOS N. 2021.12.27.1 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS 
BRITO/CE; 

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada Av. Deputado Leão 
Sampaio, N. 1990, Bairro Lagoa Seca, Sala nº 304 Juazeiro do Norte/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 
12.040.089/0001-07, neste ato representada por seu sócio o Sr. Vicente Virgílio Gomes Garcia, inscrito no CPF 
sob o nº 005.087. 713-93, por seu representante legal abaixo assinado; 

..JBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de assessoria especializada na 
área de controle interno junto às Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

Declaramos inteira submissão e concorda com todas as exigências e preceitos legais desta tomada de preços, 
especialmente os da lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da 
modalidade Tomada de Preços Nº 2021.12.27.1 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato 
que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos de bem e fielmente prestar os serviços 
especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação. 

Declaramos que nos custos ofertados já estão incluídas todos as despesas com profissionais, transporte, lucro, 
impostos e todos os demais custos, não sendo admitida a cobrança adicional de qualquer outro custo que deveria 
ser apresentado na proposta de preços. 

Item 

01 

02 

Especificação 

Prestação de serviços de assessona 
especializada na área de controle interno 
junto ao Fundo Geral (Gabinete do Prefeito, 
Procuradoria Geral, Secretarias Municipais 
de Administração e Finanças, Agricultura e 
Meio Ambiente, Infraestrutura, Transportes e 
Cultura, Esporte e Juventude) do Município 
de Farias Brito CE 
Prestação de serviços de assessona 
especializada na área de controle interno 
junto à Secretaria/Fundo Municipal de 
Educa ão de Farias Brito/CE 
Prestação de serviços de assessoria 
es ecializada na área de controle interno 

Unid. Qtde. 

Mês 12 

Mês 12 

Mês 12 

Valor 
Unitário 

2.500,00 

(dois mil e 
quinhentos 

reais) 

2.500,00 

(dois mil e 
quinhentos 

reais) 

Valor Total 

30.000,00 
(trinta mil reais) 

30.000,00 
(trinta mil reais) 

30.000,00 

(trinta rn,il reaiE;) 
/'~/"' 



junto ao Fundo Municipal de Saúde de Farias quinhentos 
Brito/CE reais) 

04 Prestação de serviços de assessoria 2.500,00 
especializada na área de controle interno 

Mês 
(dois mil e 30.000,00 

junto ao Fundo Municipal de Assistência 12 quinhentos (trinta mil reais) 
Social de Farias Brito/CE reais) 

120.000,00 

Total: (cento e vinte 
mil reais) 

Valor total da proposta R$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Data de abertura: 13/ 01/ 2022 

_.i.orário de abertura: 09hoo horas 

Apresente proposta terá Validade de 90 (noventa) dias. 

Prazo de execução, 12 (doze) meses, a contar da assinatura do respectivo contrato. 

Juazeiro do Norte/CE, 03 de janeiro de 2022. 

RG: 96029255516 ssp-ce 

Sócio Administrador 

Representante Legal 

Proponente 
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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇCwS 

Tomada de Preços n.º 2021.12.27.1 

Objeto da Licitação: Contratação d~ empre~a espepializada para a prestação dos serviços 
de assessoria especializada na área de controle interno junto· às Unidades Gestoras do 
Município de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital 
Convocatório. 

Data: 
Horário: 
Locai: 
Endereço: 

13 de janeiro de 2022 
9h 
Prefeitura Mu°:icipai de Farias .. Brito 
Rua José AlvesPimentel, n.º 87, Centro, FâriasBrito/CE. 

Aos···t3··.•de .. janeiro de 2()22,inacidadede Farias>Brito• .. ••cE, reüniu-s.e, .. ~msessãó públi~ª'. a 
Comissão Permanente de Licitaç.ãoda PrefeituraMunicipal de Farias Brito, norn~ada.pela 
Portaria n; º fr51101 21 /2021 , de 04 de J13p,eiro d8: 2Q21 , do Senhor .Prefeito tv]u~icipi3L 
sendo>composta pelos membros Antônio pardoso de Lima, Tiago de Araújo Leite e\Hais 
Bar?~sa da Silva, sob a p~esidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão 
somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento dos documentos (je 
habilitação referentes à Tomada de Preços n .• º 2021 .12. 27 .1, cujo objeto é. o<supré3citado: 
Pontualmente. às .sh~ o §e~hor Pr~sident~deçlarou que estaV:ªfl1.·E:lbertosoE3 trabalhos·da 
presente sessão, ·nomeando·.piSenhor:Ti9gp •. ·de .. ·.J.\ré3pJo. L.eite>para•··~·~cretariar a··•êessão. Em 
seguidao Senhor Presidente deu início à s.essãoJ dEjterrninando orE3cebirl'lento de todos. os 
envelopes apresentados, concedendo o. prazo. de 15 (quinze] minutosd13.t9lerânciapara 
possíveis atrasos~ pecorrida a referida tolerância fora encerrada a etapa de. recebimeptp 
dos .•. envelopes .. Participaram 9a.sessão as seguintes empresas: AMBIENTAL SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRf:U e CICLOS - GQNTABILIDADE S/S LIDA.. neste ato representªda~Lpor 
seus representantes . tegaiê, os Srs. ·· .. Artur Gomes .·• .. Moreira, inscrito no< GPF n.º 
050.346.533-03) e Vicente Virgílio Gomes Garcia, ins~ritp pP CPFqC3 005.187.713-93, 
respectiyamente. Receb.idos>os rnesmos, foram abertos os envelopes . contendas 
document(3ção de habilitaç~o, qu~ndo o Sen~or\resiclente determinou que fopse efe~qada 
uma.réipida .. éttláHse e. a respectiva rubri'Ca .. na documenta-ção·· por parte da .co.11.1iª§ão ~ ·.dos 
lipitantes pr~s~ntesJ dando-se. inícioapós. is~o, a urria·minuciosa .análise foita pela .Corni.ssão 
de L..icitaçãojunto a toda.documentação·.·.apresentada, sendo· realizada$ inclusive .• consultas 
on-line (via internet) para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. 
Concluída tal análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: Empresa Habilitada: 
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LIDA .• por cumprir integralmente as exigências editalícias. 
Empresa Inabilitada: AMBIENTAL SOLUÇõES E SERVIÇOS EIRELI, por apresentar a 
comprovação de aptidão técnica através de atestado sem está registrado/averbado junto à 
entidade profissional competente, o contrato de prestação de serviços firmado com o 
profissional sem está com as firmas das partes devidamente reconhecidas em cartório e 
por não comprovar a regularidade dos profissionais junto ao ConseLbo Regional d 
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Contabilidade (descumprimento aos itens d.1 e d.3 do Edital Convocatório). O Senhor 
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 recursai, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em Termo de 
Renúncia, parte integrante desta, ficando então, dispensada a necessidade de abertura de 
prazo recursai. Sendo assim, pass~u-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 pela Comissão, iniciando-se logo após, uma 
minudente análise junto a proposta apresentada, para se saber se os preços praticados 
estavam compatíveis com o orçamento básico. Concluída tal análise, constatou-se o 
seguinte resultado: a empresa CICLOS - CONTABILIDADE S/S.LIDA., inscritano CNPJ n.º 
12.040.089/0001-07, sagrou-s~ vencedora, com proposta totalizando o valor global de 
R$ 120.0CJO,OO (cento< ~ vinte mil. reais], estando tais preços compatíveis com os 
praticados. no•·. mercado .• e com oorçat11ento do Municípi() .. psenhor Presid~nte. indagou do 
licitante sobre \a interposiç~o de possíveis recurso.s, S()bre o julgamento da proposta 
co111ercial •. quando o mesmo afirmql1 que abria r11ão do respectivo prazo recursal,ioque fez 
constar. apondo sua asi:>inetura em T~rrno< de Renúncia, parte integrante dest;é). Jicapdo 
e~t'ão ;·.dispensada a necessidade . de abertura. p~ Pf'Ci2:9 recursai .. Ato.·• contínuo, (} Semhor 
Pres.idente .recomendou. que o presente cettamer seja adjudicado ao(s) seufs) respe?~ivaf$) 
vencedor(es). Nada mais havendo·· a. tratar, o>Senhor Presidente determinou que >f(l7se 
encerrada a pr~o que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinE:lda 
por mim, ........................... , Tiago de Araújo Leite, pelos demais membros da Comissã.o 
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

Presidente 

Membro 

Item Nome/Razão Social Assinatura/Rubrica 

1 iAMBIENTAL SOLUÇÕES E SERViÇOS EIRELI 

2 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA 
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MAPA DE APURACÃO DE PRECOS 

Tomada de Precas N. 0 2021 .12.27 .1 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 
assessoria especializada na área de controle interno junto às Unidades Gestoras do 
t\4unicíp~o de Farias Brito/CE; conforme especificações c9nstantes no Edital 
Convocatório. 

Empresa(s] Participante(s]: 

J Nº 1 Razão Social j C.N~P.J. J 

j 1 jCICLOS- CONTABlUDADES/SLTDA / 12.040.089/0001-07 I 

Nome 
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Fundo Geral 

Termo de Homologação e Adjudicação 

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

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

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

Preços n.º>2021.12.27.1, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada na 

prestação de. serviços de a~e~son~ eS~cializada na ár.e~ de controle interno junto ao 

Fundo Geral do Município de Farias Brito/CE, considerando que a Comissão Permanente 

de······.Ucitação ·cumpriu todas .• as norrnaslegals recomendadas pela legislação vigente .. 

~D.JUDIC() o objeto da Tontáda <Je.~re~o~>n.0 20~1.12.77;~, emfal/ord.a 

empresa CICLOS - CONTABILIDADE<S/S L1'DA., inscrita(o) no CNPJ sob o n.0 

12.040.089/000l-07, estabelecida na Avenida Leão Sampaio, n.0 1.990, Sala 304, Lagoa 

Seca, Juazeiro.do l\,Jorte/CE, cujo valor total foi de R$ 30.000,00 (tdnta .mil reais), 

conforme mapa comparativo acostado. aos autos. 

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato é determino à Cornissãb Permanente 

de Licitação qu~ proceda as providências $equenciais necessárias. 

Paçoda PrefeitüraMunidpalde Farias Brito>-CE,J4dejaneiro de2022 . 

CST ~ ,,J;z. . ..... ..... .•.. . :2!i.5 .... ~ .......... ; .......... . 
tily Sammy Feitosa de Moraes 

Ordenadora déDespesas do Fundo Géral 
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Secretaria Municipal de Educação 

Termo de Homologação e Adjudicação 

No uso das atribuições ... legais a mim· conferidase·. 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 n.0 . 2021.121127.1, cujo>objeto é: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de assessoria<especializada na área de controle interno junto à 

Secretaria.de· Educação do Münicípio deitarias Brito/CE/ considerando .que a Comissão 

Permanente de Licitação curnptiú todas as normas legais recomendadéls pela legislação 

vigente. 

ADJUDICO o objeto da Tomada dê preÇ()s n.0 2021.12.27.1, em favotida 

empresa CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA., inscrita( o) no CNPJ sob .ofn.º 

12.040.089/0001-07, estabelecida na Avenida Leão Sampaio, n.0 L9~0, Sala304, Lagoa 

Séca, Juazeiro do Norte/CE, cujo val()r total foi de R$ 30.00Q100. (trintêl 111il reais}, 

conforme mapa comparativo acostado ao~ autos. 

Pelo presente, autorizo a lavratura docontrato e determino.·à Comissão Permanente 

de· Licitação qUe · proêeda as.providências sequenciais necessárias. 

Paço da PrefeituraMünicipalde .Farias.Brito. - .CE, ··14 dé janeiro de 2022 .. 
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Fundo Municipal de Saúde 

Termo de Homologação e Adjudicação 

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

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

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

Preços n.0 2021.12.27.1, cujo objeto é: Contratação de •empresa especializada na 

prestação de serviços de.ass~ssodaiie5pecializada na área. de controle interno junto ao 

Fundo Municipal de Saúdé de Farias. Brito/ÇE, considérando que a Comissão Permanente 

de Licitaç~o ··cumpriu todas as normas legais recomendadas pela Jegislação vigente. 

ADJUDICO o objeto da Tomada de Preços n.0 2021 .• 12,21.1, em fayor da 

empresa CICLOS - CONTABILIDADE .S/S<.LTDA., inscrita( o) no CNPJ sob o. n.0 

12.040.089/0001--07, estabelecida na Avenidateão Sampaio, n.º l.990, Sala 304, lagoa 

Seca, Juazeiro do Norte/CE, cujo valor total foi de R$ 30.000,00 (tm-inta mil reais), 

conforme mapa comparativo âcostaâo aos autos. 

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e deterrnino ã. Comissão Permanente 

de Licitação que proceda .as providências s~quenciais necessárias. 

Paçoda PrefeituraMunlcipatde Farias Brito-CE,>14dejaneiro de2022. 
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Fundo Municipal de Assistência Social 

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 n.0 2021.12.27.1,. cujo objeto é: Contratação de>empresa especializada na 

prestação de serviços de>~S~eSS()rla especializada na áre.a de controle interno junto ao 

Fundo Municipal de Assistência .Social de farias. Brito/ CE1 considerando. que a Comissão 

Permanente. de Licitaçãcf cumpriu todas····as normas legaisi recomendadas pela legislação 

vigente. 

ADJUDICO o objeto da Tomada de PreÇos n.º 2021.12.27.11. em fa'lórida 

emprésa CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA., inscrita(o) no CNPJ sob o np 
12.040.089/0001 ... 071 ~stabelecida na Avenida Leão Sampaio, n.0 1.990,<Sala 304,Lagoa 

Seca, Juazeiro do Nórte/CE, cujo. Valor total· Joi de R$ 30.0f.)(),-QO (tdnta mil reais), 

conforme mapa comparativo acostado ao~·âutós. 

Pelo presentei.autorizo a lavratura do contrato e determino· à Comissão Permanente 

de ·ucitação que proceda as providências sequenciais necessárias. 

Paço da PrefeituraMunicipâlde FariasBrito-CE,.·14deJaheirode 2022. 

Antônia da Penha. Sena Pierre 
Secretária Municipal de Assistência Sodâl 


