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ATA DA sEssAO DE RECEBiMENTO, ABERTURA E juLGAMENTO DOs ENVELOpEs DE HABiLiTAeAO

Tomada de  Pregos N°   2019.03.13.1

0bjeto da Licitagao:  Contratagao de servieos de engenharia para execucao das obras de  iluminacao do campo de
futebol do estadio municipal localizado na Rua Cel.  Manoel Pinheiro de Almeida,  Bairro Boa Vista,  Municipio de Farias
Brito/CE, conforme especifica?6es constantes no Edital Convocat6rio.

DatadaAbertura                :        01  deAbrilde2019

Hofario                                    :        09:00horas
Local                                         :         Prefeitura Municipal de  Farias Brito

Endereeo                                       Rua Jose Alves pimentel,  n° 87, Centro,  Farias Brito/CE.

Ao 01  de Abril de 2019,  na cidade de Farias  Brito -CE,  reuniu-se a Comissao  Permanente de  Licitaeao da  Prefeitura
Municipal  de  Farias  Brito,  em  sessao  ptlblica,  nomeada  pela  Portaria  n°  01020119/2019,  de  02  de Janeiro de  2019,

do(a)  Senhor(a)  Prefeito(a)  Municipal,  sendo  composta  pelos  membros  Tiago de Aradjo  Leite,  Luclessian  Calixto  da
Silva  Alves  e  Rais  Barbosa  da  Silva,  sob  a  presidencia  do  primeiro,  para  que  fossem  recebidos  os  envelopes  de
habilitaeao  e  propostas  de  pregos  referentes  a  Licitaeao  na  modalidade  Tomada  de  Preeos  n°  2019.03.13.1,  cujo
objeto  supracitado.   Pontualmente  as  09:00  horas,  o(a)   Senhor(a)   Presjdente  declarou  que  estavam  abertos  os
trabalhos da presente licitacao,  nomeando o(a) Senhor(a)  Luclessian Calixto da Silva Alves para secretariar a reuniao,
Participou  do  certame  a empresa  S.  F.  DA  SILVA  ENGENHARIA,  que  protocolou  seus  envelopes,  nao  se  fazendo
representar.  O(A)  Senhor(a)  Presidente concedeu  prazo de  15 (quinze)  minutos de tolerancia para possiveis atrasos.
Decorrida  a  referida  tolefancia,  e  como  nenhum  outro  interessado  se  fez  presente,  o(a)  Senhor(a)  Presidente  deu
!nicio  a  sessao,  determinando  o  recebimento  de  todos  os  envelopes  apresentados.  Recebidos  os  mesmos,  fora
'`dberto   primeiramente  o  envelope  contendo   a  documentagao   de   habilitagao,   dando-se   inicio   ap6s   isto,   a   uma

minuciosa  analise  feita  pela  Comissao  de   Licitaeao  junto  a  toda  documentagao  apresentada,   sendo   realizadas
inclusive  consultas  on-line   (via   internet)   para  se   verificar  a   autenticidade  de   alguns  dos   documentos   exigidos.
Concluida tal analise,  a Comissao declarou que de acordo com o Art.  9°,  lnciso  I,  da Lei n° 8.666/1993,  a empresa S.
F.  DA SILVA ENGENHARIA restou  impossibilitada de  participar do certame  por possuir como  responsavel t6cnico o
mesmo  Engenheiro  E16trico  responsavel  pela  elaboragao  do  Projeto  Basico.  Sendo  a  supracitada  empresa  a  tlnica
interessada em  participar do certame,  (a)  Senhor(a)  Presidente declarou  o presente certame  FRACASSADO.  Nada
mais  havendo  a  tratar,  o(a)  Senhor(a)  Presidente  determinou  que
constar fora  lavrada  esta  ata,  que  vai  assinada  por  mim,
secretariei e pelos demais membros da Comissao.

Assinaturas da Comissao de Licita?ao

encerrada a  presente sessao,  do que  para
Luclessian  Calixto  da  Silva  Alves,  que

Comiss5o

Func5o None sinatura
J`

Presidente iago de Aradjo  Leite

Membro Luclessian  Calixto da  Silva Alves Life
Membro Rais  Barbosa  da  Silva ¢,.-
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