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ATA   DA   SESSAO   DE   ABERTURA   E   JULGAMENTO   DO   ENVELOPE   DE   PROPOSTA   DE'PRECOS

Tomada de Pregos  N°   2019.02.21.1.

Objeto   da   Licitagao:   Contratagao  de  servigos   de   engenharia   para  execueao   das   obras   de

pavimentagao  asfaltica  no  Distrito  de  Quincunca,   Municipio  de   Farias   Brito/CE,   nos  termos  do
Contrato de Repasse n° 878357/2018, celebrado com a Uniao Federal,  por interm6dio do Minist6rio
da   lntegra?ao   Nacional,    representado   pela   Caixa   Econ6mica   Federal,   conforme   projetos   e
ongamentos anexados ao Edital Convocat6rio.

DatadaAbertura        :       27deMargode2019.
Horario                             :       09:00 horas

Local                                  :       Prefeitura Municipal de Farias Brito

Endere?o                       :       Rua Jos6 Alves pimentel,  n° 87,  Centro,  Farias Brito/CE.

Aos  27  de  Mango  de  2019,  na cidade  de  Farias  Brito  -CE,  reuniu-se  a  Comissao  Permanente  de
Licitagao  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. 0 motivo da presente reuniao 6 tao somente para que fosse aberto e
analisado  o envelope contendo  a  proposta comercial  da  licitante  habilitada  referente a Tomada de
Pregos    n°     2019.02.21.1,     cujo    objeto    supracitado,     sendo    ela    CORAL    CONSTRUTORA
RODOVALHO   ALENCAR   LTDA.    Pontualmente   as   09:00   horas,   o(a)   Senhor(a)   Presidente
declarou   que   estavam   abertos   os   trabalhos   da   presente   licitagao,   nomeando   o(a)   Senhor(a)
Luclessian  Calixto  da  Silva Alves  para secretariar a  reuniao.  Fora  destacado  primeiramente  que  a
empresa  CORAL  CONSTRUTORA  RODOVALHO  ALENCAR  LTDA  se  fizera  presente.   Desta
forma  o(a)   Senhor(a)   Presidente   apresentou   o   envelope  de   proposta  de   pre?os  devidamente
lacrado  tal  qual  estava  quando  da  sua  apresentagao.  Posteriormente,  o(a)  Senhor(a)  Presidente
determinou   a  abertura  do  referido  envelope.  Aberto  o  mesmo,  deu-se  inicio  a  uma  minuciosa
analise  por parte da Comissao junto a  proposta apresentada,  sendo  realizada  inclusive uma leitura
em  voz  alta  dos  pregos  para  que  fosse  confeccionado  o  mapa  de  apuragao  de  pre?os.  Feita  a
devida   confecgao   constatou-se   o   seguinte   resultado:   a   empresa   CORAL   CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA sagrou-se vencedora da presente licitaeao, com  proposta no valor

global  de  R$  933,839,36  (novecentos  e trinta  e tres  mil  oitocentos  e trinta  e  nove  reais   e trinta  e
seis  centavos).  O(A)  Senhor(a)  Presidente  indagou  do  licitante  sobre  a  interposi?ao  de  possiveis
recursos junto  ao julgamento  da  proposta  comercial,  quando  o  mesmo  afirmou  que  abria  mao  do
!.espectivo prazo recursal o que fizera constar apondo sua assinatura em Termo de  Rentlncia parte
integrante  desta,  ficando  entao,  dispensada  a  necessidade  de  abertura  de  prazo  recursal.   Em
assim  sendo,  o  Senhor  Presidente  recomenda  que  o  presente  certame  seja  adjudicado  ao  seu
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lmprensa  Oficial  (Diario  Oficial  dos  Municipios  do  Estado  do  Ceara  da APRECE -  Lei  Ordinaria  n°
1.331/2011).   Destacou-se  tamb6m  que,  o  envelope  contendo  a  proposta  comercial  da  licitante
inabilitada permaneceria em  poder da Comissao de  Licitagao ate o seu devido  resgate.  Nada  mais
havendo a tratar,  o Senhor Presidente determinou que fosse encerra

para constar fora lavrada esta ata,  que vai assinada por mim,

te sessao, do que
Luclessian  Calixto

da Silva Alves, que secretariei,  pelos demais membros da Comissao e pelo licitante presente.

Assinaturas da Comissao de Licita?ao

comissao
Func5o None ssinatura

Presidente iago de Aradjo Leite
\

Membro Luclessian  Calixto da  Silva Alves
\/

`i'v|embro
Rais Barbosa da  Silva +

CNPJ N° 07.595.572/0001-00
Rua Jos6 Alves Pimentel, 87 -Cehtro -CEP. 63.185-000 -Tel: (88) 35441223
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MAPA DE APURACAO DE PRECOS

OBJETO:   Contrata?ao   de   serviaps   de   engenharia   para   execugao   das   obras   de   pavimentagao
asfaltica no  Distrito de Quincunca,  Municipio de Farias  Brito/CE,  nos termos do Contrato de Repasse
n° 878357/2018, celebrado com a Uniao Federal,  por intermedio do Minist6rio da lntegragao Nacional,
representado    pela    Caixa    Econ6mica    Federal,    conforme   especificag6es   constantes    no    Edital
Convocat6rio.

Tomada de Precos N° 2019.02,21,1

Empresa(s} ParticiDante/s):

Item Nome/Razao Social C.N.P.J. / C.P.F.

1 CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 07.195.191 /0001 -33

Classificagao None/Razao Social Valor total
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 933.839

Farias Brito/CE, 27 de Mango de 2019.

VIST0 DA COMISSAO:

Comiss5o

Func5o None Assinatura

Presidente Tiago de Aradjo Leite
A-

U

Membro Luclessian  Calixto da  Silva  Alves

Membro Rais Barbosa da  Silva ®`

CNPJ  NO 07.595.572/0001-00
Rua Jos6 Alves Pimentel, n° 87 -Centro -CEP:  63.185-000 -TEL.:  (88)35441223


