
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 n. o 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições 
da modalidade Tomada de Preços N.0 2022 .. 01 .. 19.1. 
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 a prestação dos serviços de 
assessoria junto ao Setor de Compras das Unidades Gestoras do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Item Especificação Uni d Qtde Valor 
N.º Unitári 

o 

Serviços técnicos especializados a serem prestados na assessoria 

1 
junto ao Setor de Compras, incluindo os serviços de planejamento! Mês 12 7.200,00 elaboração e definição de demanda de bens, produtos e serviços, 
junto às Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE 

Distribuição por Unidade Gestora 
Unidade Gestora Unid Qtde 

Valor 
ºlo Unitári . o 

Fundo Geral (Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral, Secretarias 
Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, 35% Mês 12 2.520,00 
Infraestrutura, Transportes e Cultura, Esporte e Juventude) 
Secretaria Municipal de Educação 25% Mês 12 1.800,00 

Fundo Municipal de Saúde 25% Mês 12 1.800,00 

Fundo Municipal de Assistência Social 15% Mês 12 1.080,00 

Valor Total da Proposta: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) 

Proponente: AI uma isa do Nascimento Dantas 
Endereço: Rua Isaias Arruda, n° 1018, Boa vista, Missão Velha - CE 
C.N.P.J.: 39.230.360/0001-15 
Data da Abertura: 07 /02/2022 
Hora da Abertura: 09:00hs 
Validade da Proposta: 60 dias 

Missão Velha - CE·,. 07 del~ereiro de 2022 

1 ! , í~ .. /;i 
·~ I 

~iumaisa do Nasci 
l CPF nº 040.4 

Valor 
Total 

86.400,00 

Valor 
Total 

30.240,00 

21.600,00 

21.600,00 

12.960,00 
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ITEM 

01 

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 n.O 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da 

modalidade Tomada de Preços N.º 2022.01.19.1. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no 

Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de assessoria 

junto ao Setor de Compras das Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE, 

conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

~ 

DESCRIÇÃO UNO QUANT VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 

Serviços técnicos especializados a serem prestados MÊS 12 7.600,00 91.200,00 

160 

na assessória junto ao Setor de Compras, incluindo (SETE MIL, ( NO\tENTA E UM 

os serviços de planejamento, elaboração e SEISCENTOS 

definição de demanda de bens; produtos e REA.IS) 
1 

serviços, junto às Unidades Gestoras do Município 
1 

1 l de Farias Brito/CE 
Distribuição por Unidade Gestora 

Unidade Gestora % Unid. Qtde. Valor 

unitário 

Fundo Geral (Gabinete do Prefeito, Procuradoria 35% MES 12 2.660,00 

Geral, Secretarias Municipais de Administração e 
Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, 
ínf~\strutura, Transportes e Cultura, Esporte e 
Juventude) 
Secretaria Municipal de Educação. 25% MÊS 12 1.900,00 

Fundo Municipal de Saúde 25% MÊS 12 1.900,00 

Fundo Municipal de Assistência Social 15% MÊS 12 1.140,00 

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 91.200,00 (NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS REAIS) 

PROPONENTE; AMBJENTAL SOWÇÕES E SERVJÇOS ElRELJ ME 
CNPJ: 24.9994.347/0001·65 

MIL, DUZENTOS 
REAIS) 

valor total 

31.920,00 

22.800r00 

22.soo,õb 

13.680,00 

R$ 91.200,00 



ENDEREÇO: RUA MARIAZILDA GONÇALVES LEITE, Nº 510, VILA BANCARIA DE LAVRAS DA 
MANGABEIRA·CE. 
DATA DE ABERTURA: 07 /02/2022 
HORA OE ABERTURA: 09:01Y.60 
FONE : 88 994810512 
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 072 - CONTA CORRENTE: 21.052-2 - BANCO: Nordeste 

e .. mail: agm.assessoria1@gmail.com 

DADOS 00 RESPONSAVE!. PARA ASSINATURA OE CONTRATO 

NOME: ARTUR GOMES MOREIRA 
RG nº 56225231-9 

nº 050.346.533 .. 03 
Cargo/Função: Administrador e Proprietário 
FOJ"le: 88 994810512 

Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias 

Lavras da Mangabeira - CE em 04 de fevereiro de 2022 

Ambiental Soluções e Serviços EIRELI 
CNPJ 24.994.347/0001-65 

Artur Gomes Moreira 
RG nº 56225231-9 

CPF Nº: 050.346.533-03 
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GOVERNO 

EARIAS BRITO 

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

Tomada de Preços n. º 2022.01.19.1 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços 
de assessoria junto ao Setor de Compras das Unidades Gestoras do Município de Farias 
Brito/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório. 

Data: 
Horário: 
Local: 
Endereço: 

07 de fevereiro de 2022 
9h 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Rua José Alves Pimentel, n. º 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 07 de fevereiro de 2022, 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 n. º 01010222/2022, de 01 de fevereiro de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, 
sendo composta pelos membros Tiago de Araújo Leite, Rais Barbosa da Silva .e Isabel 
Cristina Ferreira Sales, 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 n.º 2022.01.19.1, cujo objeto é o supracitado. 
Pontualmente às 9h, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da 
presente sessão, nomeando o Senhor Rais Barbosa da Silva para secretariar a sessão. 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 ses$ãO as seguintes empresas: AMBIENTAL SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI e ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS, neste ato representadas por 
seus representantes legais, os Srs. Artur Gomes Moreira, inscrito no CPF n.º 
050.346.533-03, e Alumaisa do Nascimento Dantas, inscrito no CPF nº 040.498.923-
32, respectivamente. Recebidos os mesmos, foram abertos os envelopes contendo a 
documentação de habilitação, quando o Senhor Presidente determinou que fosse efetuada 
uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação por parte da Comissão, dando
se início após isto, a uma minuciosa análise feita pela .Comissão de Licitação junto a toda 
documentação apresentada, sendo realizadas inclusive consult(ls on-line (via internet) para 
se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída tal análise, a 
Comissão chegou ao seguinte resultado: Empresas Habilitadas: AMBIENTAL SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI e ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS, por cumprirem integralmente as 
exigências editalícias. 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, passou- ara a 
próxima fase do certame, com a abertura dos envelopes contendo as propostas com\ reiais 
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dos licitantes habilitados. Aberto os ditos envelopes, 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 
ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS, inscrita no CNPJ n.º 39.230.360/0001-15, 
sagrou-se vencedora, com proposta totalizando o valor global de R$ 86.400,00 (oitenta e 
seis mil e quatrocentos reais), estando tais preços compatíveis com os praticados no 
mercado e com o orçamento do Município. O Senhor Presidente indagou dos licitantes 
sobre a interposição de possíveis recursos sobre o julgamento da proposta comercial, 
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. Ato contínuo, O Senhor 
Presidente recomendou que o presente certame seja adjudicado ao[s] seu[s) respectivo(s) 
vencedor[es). Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse 
encerrada a pre~~te sessão, do que para constar foralavrada esta ata, que vai assinada 
por mim, ......... ~" .......... , Rais Barbosa da Silva, pelos demais membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Comissão 

Função Nome 

Presidente iago de Araújo Leite 

Membro Rais Barbosa da Silva 

Membro Isabel Cristina Ferreira Sales 

Assinatura do Licitante 

Item Nome/Razão Social 

1 ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS 

2 AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
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MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 

Tomada de Precas N.º 2022.01.19.1 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 
assessoria junto ao Setor de Compras das Unidade.s Gestoras do Município de 
Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Empresa[s) Participante[s): 

Nº Razão Sdcial C.N.P.J. 
1 AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.994.347 /0001-65 
2 ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS 39.230.360/0001-15 

Valor total 

' AMBIENTAL SOLUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 91.200,00 

Farias Brito/CE, 07 de fevereiro de 2022. 

VISTO DA COMISSÃO: 

Cotn.issão 
Função Nome. 

Presidente iago de Araújo Leite 

Membro Rais Barbosa da Silva 

Membro lsabeL Cristina Ferreira Sales 
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Um a. Farias· 1ftita .ru1 ra• todos 

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, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 

HOMOLO~O o presente procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

Preços n.0 2022.01.19.1, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para a 
l 

prestação dos serviços de assessoria junto ao Setor de Compras incluindo os serviços de 

planejamento, elaboração e definição de demanda de bens, produtos e serviços, junto às 
·~ 

Secretarias vinculadas ao Fundo Geraldo Município de Farias Brito/CE, considerando· que.a 

<:;omissão Perm~~ente de Licitação cumpriu todas as normas legais recomendadas pela 

legislação vigente. 

ADJUDlCO o objeto da Tomada de Preços n.0 2022.01.19.1, em favor da 

empresa ALUM"I~A, DO NASCIMENTO DANTAS, inscrita(o) no CNPJ sob o n.0 

39.23d·.360/0001-l5
1

, com valor global de R$ 30.240100 (trinta mil duzentos e 
r 

quarenta reais), conf0rme 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, 09 de fevereiro de 2022. 

Uly Sammy Feitosa de ·J\lrõraes 
Ordenadora de Despesas do Fundo Geral 
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Uma Farias para todos 

Secretaria Municipal de Educacão 

Termo de Homologação e Adjudicação 

No uso das ptribuições 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 2022.01.19.1, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de assessoriajunto ao Setor de Compras incluindo os serviços de 
' ' 

planejamento, ·lelélboração e definição de demanda de bens, produtos e serviços, junto à 

Seçretaria de cação do Município de Farias Brito/CE, considerando que a Comissão 

Permanente ·[citação cumpriu todas as normas legais recomendadas pela legislação 

vi9ente. 

r ADJUD ". · :: o objeto da Tomada de Preços n.0 2022.01.19.1, em favor da 

empresa ALÚttfAISA DO NASCIMENTO DANTAS, inscrita(o) no CNPJ sob o n. 0 

39.230.360/0001\-15, com valor global de R$ 21.600100 (vinte e um mn e seiscentos 

reais),· confor mapa comparativo acostado aos autos. 

Pelo pres.,+·;ite, autorizo a lavratura do contrato e determino à Comissão Permanente 

de Licitação qd~1proceda as providências sequenciais necessárias. 

>:' 

Paço da Ptefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 09 de fevereiro de 2022 .. 
;' ,1 
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Fundo Municipal de Saúde 

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 2022.01.19.1, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de assessoria junto ao Setor de Compras incluindo os serviços de 

planejamento, êlaboração e definição de demanda de bens, produtos e serviços, junto ao 
'. ; 

Fundo Municipaf qe Saúde de Farias Brito/CE, considerando que a Comissão Permanente 
• ' ~:t' 

de Licitaçãoi cumpriu todas as norrnas legais recomendadas pela legislação vigente .. 

At>JU'D~Q o objeto da Tomada de Preços n. 0 2022.01.19.1, em favor da 

empresa· ALUM~ISA DO NASCIMENTO DANTAS, inscrita( o) no CNPJ sob o n.0 

39.230.36Q/09~f:..1s, com valor global de R$ 21.600,00 {vinte e um mil e seiscentos 

reais), confo;me' mapa comparativo acostado aos autos. 

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

de Licitação que}pro~eda as providências sequenciais necessárias. 

Paço da .Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 09 de fevereiro de 2022. 

Maria Marcleide do Nasci ento Laet Rafael 
Secretária Municipa de Saúde 
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Uma Farias Brito para todt>s 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Termo de Homologação e Adjudicação 

No us© 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 2022.01.19.1, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de assessoria junto ao Setor de Compras incluindo os serviços de 
,.1, . t 

planejamentb~ ela.boração e definição de demanda de bens, produtos e serviços, junto ao 

Funçfo Municipaf de Assistência Social de Farias Brito/CE, considerando que a Comissão ,· 
Permanente ·de· Licitação cumpriu todas as normas legais recomendadas pela legislação 

. i 

vigent~. 

ADJUPICO ·o objeto da Tomada de Preços n.0 2022.01.19.1, em favor da 

empresa ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS, inscrita(o) no CNPJ sob o n.0 

39.230.360/0POl~ls, com valor global de R$ 12.960,0Q {doze mil novecentos e 

sessenta 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, 09 de fevereiro de 2022. 

Antônia da Penha Sena Pierre 
Secretária Municipal de Assistência Social 




