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Recife/PE, 06 de julho de 2021. 

 

A 

Agência de Fomento de Goiás S/A – GOIÁSFOMENTO 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°08/2021 - Serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras 
e fiscais semestrais e anuais da Agência de Fomento de Goiás S/A – GOIÁSFOMENTO, Conforme este Edital 
e seus anexos. 
 
Prezados Senhores, 

 

A AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, inscrita no CNPJ nº 11.254.307/0001-35, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, portador da Carteira 
de Identidade nº 1.712.239 e do CPF nº 193.602.664-34, tendo examinado minuciosamente o Edital e seus 
Anexos, especialmente o Termo de Referência, e tomado conhecimento de todas as condições 
estabelecidas, apresentamos nossa Proposta para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE AUDITORIA INDEPENDENTE, conforme discriminado no Edital que integra o instrumento convocatório 
da licitação em epígrafe, declara que caso seja adjudicada nos itens abaixo, adotará as seguintes 
especificações e condições, estamos ofertando os itens abaixo discriminados, que atendem plenamente o 
disposto no instrumento convocatório: 
 

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência, é de R$ 44.880,00 (quarenta e 

quatro mil, oitocentos e oitenta reais) assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 

que venham ser verificados na sua preparação.  

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1 
Serviços de auditoria independente das demonstrações 
contábil, financeira e fiscal da GOIÁSFOMENTO. R$ 3.740,00  R$ 44.880,00 

TOTAL GERAL  R$ 44.880,00  

 

Prazo para entrega dos produtos: Conforme estabelecido nos Anexos deste Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 08/2021. 

A entrega dos produtos ocorrerá de acordo com as especificações contidas nos Anexos deste Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 08/2021. 

No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, 

encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-

de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação e 

quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do Edital e seus Anexos. 

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento 

das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. 

Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou 

influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras 

pessoas não discutiu nem recebeu informações. 
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Pelo presente, declaramos ainda que: 

 

a) Nossa proposta de preços foi elaborada considerando todas as despesas diretas, como mão-de-

obra direta, equipamentos, materiais, subcontratados,  e quaisquer outras despesas indiretas como 

mão-de-obra indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislação social, trabalhista, 

previdenciária, fiscal e comercial, e outros componentes da Taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas (BDI), enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários à perfeita execução 

do objeto deste Edital e seus anexos; 

b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data 

de recebimento desta proposta de preços; 

c) Na prestação dos serviços objeto desta proposta observaremos rigorosamente as especificações 

técnicas, as condições e os prazos de entrega estabelecidos no edital e em seus respectivos anexos, 

assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita execução das obrigações assumidas; 

e) Comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento, para esse fim, 

fornecemos os seguintes dados: 

 

Nome/Razão Social: AUDIMEC – Auditores Independentes S/S  

End. Completo: Av. Governador Agamenon Magalhães nº 2615 - Edifício Empresarial Burle Marx - Sala 1503 -  
Boa Vista - Recife/PE - CEP. 50050- 290 
CNPJ: 11.254.307/0001-35        Inscrição Estadual: ISENTO 

Tel: (81) 33383525 / 992913134 

E-mail: audimec@audimec.com.br  

Banco: SANTANDER- 033 Ag.: 3090 Conta: 13002448-6 

Nome do Responsável: Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira 

Estado Civil: Casado         Profissão: Contador 

CPF:193.602.664-34         RG: 1.712.239 SSP-PE.  

Domicílio: Rua Alfredo de Medeiros, 130 – Espinheiro – Recife-PE - Cep. 52.021-030 

Função: Sócio Responsável Técnico 

Naturalidade: PE Nacionalidade: Brasil 

 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 

bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência do 

Edital. 

 

 

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC/PE 000150/O 

 

 
Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira 

Contador - CRC/PE 010483/O-9 
Sócio Sênior – Responsável Técnico 
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