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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18.04426/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 050/2018 

EMPRESA: LCF SERVIÇOS SOUSA – ME

CNPJ: 26370279/0001-99

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (85)31210011 (85)996588879

E-MAIL:

REPRESENTANTE: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA LOPES DE ALBUQUERQUE

CPF: 054.852.478-57

ESPECIFICAÇÃO UND MARCA

LOTE 01

1 SERV 1 R$ 74.473,49 R$ 74.473,49 R$ 73.504,99 R$ 73.504,99 R$ 968,50 R$ 0,01

1.1 UND 5 R$ 3.733,92 R$ 18.669,60 R$ 3.540,22 R$ 17.701,10 R$ 968,50 R$ 0,05

1.2 UND 5 R$ 2.549,69 R$ 12.748,45 R$ 2.549,69 R$ 12.748,45 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 UND 4 R$ 1.968,69 R$ 7.874,76 R$ 1.968,69 R$ 7.874,76 R$ 0,00 R$ 0,00

RUA: OSCAR ARARIPE,837/ ESCRITÓRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, RUA TOMÁS ACIOLI, 840 SALA 303 BAIRRO JOAQUIM TÁVORA – 
FORTALEZA/CE

lcflcfservicos@gmail.com

ITEN
S

QUANT
.

VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO

VALOR TOTAL 
ESTIMADO

VALOR UNITÁRIO 
LICITADO

VALOR TOTAL  
LICITADO POR 

ITEM

ECONOMIA POR 
ITEM GERADA NO 

PREGÃO

PERCENTUAL DE 
ECONOMIA POR ITEM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PRA MINISTRAR OS 
CURSOS DE COSTUREIRO, CABELEIREIRO, 
MANICURE E PEDICURE E MONTADOR E REPARADOR 
DE COMPUTADORES, COM FORNECIMENTO DE 
TRANSPORTE E KITS AOS BENEFICIÁRIOS, 
CONFORME AÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E 
RENDA PREVISTA NO PROJETO DE TRABALHO E 
RENDA PREVISTA NO PROJETO DE TRABALHO 
SOCIAL, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 
EMPREENDIMENTOS “CIDADE DE TODOS I E CIDADE 
DE TODOS II.

Compra de vaga no curso de CABELEIREIRO para 
atender 05  (cinco) beneficiários do “Cidade de 
Todos I”,  com a carga horária de 400/hora 
aula. Incluso todos os custos inerentes ao 
treinamento, tais como: impostos, taxas, 
encargos sociais, supervisão pedagógica, 
remuneração do docente e material 
individual e de transformação do aluno a 
ser utilizado no curso. Com Certificado e 
material didático necessário aos 
participantes, incluindo Apostila, pasta, 
caneta e bloco de anotações e 01 (hum) kit 
de cabeleireiro para ser entregue no final 
do curso, fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários. O curso 
deverá ser ministrado por um instrutor que 
deverá apresentar certificado que comprove 
sua capacidade técnica para realizar o 
referido curso. Com fornecimento de 
Transporte e Kits de  utensílios do curso.

Compra de vaga no curso de COSTUREIRO, para 
atender 05 (cinco) beneficiários do Projeto 
“Cidade de Todos I , com a carga horária de 
212/hora aula. Incluso todos os custos 
inerentes ao treinamento, tais como:  
impostos, taxas, encargos sociais, 
supervisão pedagógica, remuneração do 
docente , material individual e de 
transformação do aluno a ser utilizado no 
curso. Avaliação, Certificado e material 
didático necessário aos participantes, 
incluindo Apostila, pasta, caneta e bloco 
de anotações e 01 (hum) kit de Costureiro 
para ser entregue no final do curso, 
fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários.
 O curso deverá ser ministrado por um 
instrutor que deverá apresentar certificado 
que comprove sua capacidade técnica para 
realizar o referido curso.
 Com fornecimento de Transporte e Kits de  
utensílios do curso.

Compra de vaga no curso MANICURE E PEDICURE 
para atender 04 (quatro) beneficiários do 
Projeto “Cidade de Todos I”, com a carga 
horária de 160/hora aula. Incluso todos os 
custos inerentes ao treinamento, tais como: 
impostos, taxas, encargos sociais, 
supervisão pedagógica, remuneração do 
docente , material individual e de 
transformação do aluno a ser utilizado no 
curso. Avaliação, Certificado e material 
didático necessário aos participantes, 
incluindo Apostila, pasta, caneta e bloco 
de anotações e 01 (hum) kit de Manicure e 
Pedicure para ser entregue no final do 
curso.  fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários.
  O curso deverá ser ministrado por um 
instrutor que deverá apresentar certificado 
que comprove sua capacidade técnica para 
realizar o referido curso. 
Com fornecimento de Transporte e Kits de  
utensílios do curso.
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1.4 UND 5 R$ 2.334,51 R$ 11.672,55 R$ 2.334,51 R$ 11.672,55 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 UND 2 R$ 3.733,92 R$ 7.467,84 R$ 3.733,92 R$ 7.467,84 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 UND 2 R$ 2.549,69 R$ 5.099,38 R$ 2.549,69 R$ 5.099,38 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7 UND 2 R$ 1.968,69 R$ 3.937,38 R$ 1.968,69 R$ 3.937,38 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 UND 3 R$ 2.334,51 R$ 7.003,53 R$ 2.334,51 R$ 7.003,53 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 73.504,99

Compra de vaga no curso MONTADOR E 
REPARADOR DE COMPUTADORES, para atender 05 
(cinco) beneficiários do Projeto “Cidade de 
todos I ”,  com a carga horária de 160/hora 
aula. Incluso todos os custos inerentes ao 
treinamento, tais como: impostos, taxas, 
encargos sociais, supervisão pedagógica, 
remuneração do docente , material 
individual e de transformação do aluno a 
ser utilizado no curso. Avaliação, 
Certificado e material didático necessário 
aos participantes, incluindo Apostila, 
pasta, caneta e bloco de anotações e 01 
(hum) kit de Montador e Reparador de 
computador para ser entregue no final do 
curso, fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários.
  O curso deverá ser ministrado por um 
instrutor que deverá apresentar certificado 
que comprove sua capacidade técnica para 
realizar o referido curso. 
Com fornecimento de Transporte e Kits de  
utensílios do curso.

Compra de vaga no curso de CABELEIREIRO 
para atender 02  (dois) beneficiários do 
“Cidade de Todos II”,  com a carga horária 
de 400/hora aula. Incluso todos os custos 
inerentes ao treinamento, tais como: 
impostos, taxas, encargos sociais, 
supervisão pedagógica, remuneração do 
docente e material individual e de 
transformação do aluno a ser utilizado no 
curso. Com Certificado e material didático 
necessário aos participantes, incluindo 
Apostila, pasta, caneta e bloco de 
anotações e 01 (hum) kit de cabeleireiro 
para ser entregue no final do curso, 
fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários. O curso 
deverá ser ministrado por um instrutor que 
deverá apresentar certificado que comprove 
sua capacidade técnica para realizar o 
referido curso. Com fornecimento de 
Transporte e Kits de  utensílios do curso.

Compra de vaga no curso de COSTUREIRO, para 
atender 02 (dois) beneficiários do Projeto 
“Cidade de Todos II , com a carga horária 
de 212/hora aula. Incluso todos os custos 
inerentes ao treinamento, tais como:  
impostos, taxas, encargos sociais, 
supervisão pedagógica, remuneração do 
docente , material individual e de 
transformação do aluno a ser utilizado no 
curso. Avaliação, Certificado e material 
didático necessário aos participantes, 
incluindo Apostila, pasta, caneta e bloco 
de anotações e 01 (hum) kit de Costureiro 
para ser entregue no final do curso, 
fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários. O curso 
deverá ser ministrado por um instrutor que 
deverá apresentar certificado que comprove 
sua capacidade técnica para realizar o 
referido curso. Com fornecimento de 
Transporte e Kits de  utensílios do curso.

Compra de vaga no curso MANICURE E PEDICURE 
para atender 04 (quatro) beneficiários do 
Projeto “Cidade de Todos II”, com a carga 
horária de 160/hora aula. Incluso todos os 
custos inerentes ao treinamento, tais como: 
impostos, taxas, encargos sociais, 
supervisão pedagógica, remuneração do 
docente , material individual e de 
transformação do aluno a ser utilizado no 
curso. Avaliação, Certificado e material 
didático necessário aos participantes, 
incluindo Apostila, pasta, caneta e bloco 
de anotações e 01 (hum) kit de Manicure e 
Pedicure para ser entregue no final do 
curso.  fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários.
  O curso deverá ser ministrado por um 
instrutor que deverá apresentar certificado 
que comprove sua capacidade técnica para 
realizar o referido curso. 
Com fornecimento de Transporte e Kits de  
utensílios do curso.

Compra de vaga no curso MONTADOR E 
REPARADOR DE COMPUTADORES , para atender 03 
(três) beneficiários do Projeto “Cidade de 
todos II ”,  com a carga horária de 
160/hora aula. Incluso todos os custos 
inerentes ao treinamento, tais como: 
Incluso todos os custos inerentes ao 
treinamento, tais como: impostos, taxas, 
encargos sociais, supervisão pedagógica, 
remuneração do docente , material 
individual e de transformação do aluno a 
ser utilizado no curso. Avaliação, 
Certificado e material didático necessário 
aos participantes, incluindo Apostila, 
pasta, caneta e bloco de anotações e 01 
(hum) kit de Montador e Reparador de 
computador para ser entregue no final do 
curso, fornecimento de transporte para 
deslocamento dos beneficiários.
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VALOR TOTAL DOS LOTES ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ............................... R$ 74.473,49

SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

VALOR TOTAL DOS LOTES A SER CONTRATADO .................................................. R$ 73.504,99

SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ........................................................... R$ 968,50

NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA COM BASE NO VALOR TOTAL DOS LOTES A SEREM CONTRATADOS % 1,30%

UM VIRGULA TRINTA POR CENTO

Porto Velho 06 de junho de 2018.

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeira/SML
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