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ATA  DA sEssAO  DE  RECEBiMENTO  DOs  ENVELOpEs  CONTENDO A  DOcuMENTAeAO  DE
HABILITACAO E DE PROPOSTAS DE PRE?OS.

Tomada de Pregos N°   2019.02.21.1.

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

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

DatadaAbertura        :       12deMargode2019
Horario                             :       09:00horas
Local                                  :       Prefeitura Municipal de Farias  Brito

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

Aos  12  de  Margo  de  2019,  na  cidade  de  Farias  Brito  -CE,  reuniu-se  a  Comissao  Permanente  de
Licita?ao  da  Prefeitura   Municipal  de   Farias   Brito,  em  sessao  pdb[ica,   nomeada  pela   Portaria  n°
01020119/2019,  de  02  de  Janeiro  de  2019,  do  Senhor  Prefeito  Municipal,  sendo  composta  pelos
membros  Tiago  de  Aratljo  Leite,  Luclessian  Calixto  da  Silva  Alves  e  Rais  Barbosa  da  Silva,  sob  a

presid6ncia  do  primeiro,  para  que  fossem  recebidos  os  envelopes  de  habilita?ao  e  propostas  de
pre?os   referentes   a   Licitagao   na   modalidade   Tomada   de   Pre?os   n°   2019.02.21.1,   cujo   objeto
supracitado.  Pontualmente  as  09:00  horas,  o  Senhor  Presidente  declarou  que  estavam  abertos  os
trabalhos   da   presente   licitagao,   nomeando   a   Senhora   Luclessian   Calixto   da   Silva   Alves   para
secretariar    a    reuniao.     Participaram    do    certame    as    empresas    AMPARO    SERvleos     E
EMPREENDIMENTOS  EIRELI  e  CORAL  CONSTRUTORA  RODOVALHO  ALENCAR  LTDA,  neste
ato   representadas  por  seus  representantes   legais.   0  Senhor  Presidente,   com   acatamento  dos
licitantes  presentes,  concedeu  prazo  de  15  (quinze)  minutos  de  tolerancia  para  possiveis  atrasos.
Decorrida   a   referida  tolerancia,   e   como   nenhum   outro   interessado  se  fez   presente,   o   Senhor
Presidente  deu  inicio  a sessao,  determinando  o  recebimento  de todos  os  envelopes  apresentados.
Recebidos  os  mesmos,  foram  abertos  primeiramente  os  envelopes  contendo  a  documentagao  de
habilitagao,  quando  o  Senhor  Presidente  determinou  que  fosse  efetuada  uma  rapida  analise  e  a
respectiva  rubrica  na  documentagao  por  parte  dos  licitantes  com  poderes  para  tanto.  Concluido  tal

procedimento,  o  Senhor  Presidente  informou  aos  presentes  que,  em  face  de  ter que  ser  realizada
uma  minuciosa  analise,  inclusive  com  consultas  on-line  (via  internet),  a  sessao  ficaria  suspensa,  e

quando da conclusao da referida analise, o competente resultado seria publicado na  lmprensa Oficial
(Diario   Oficial   dos   Municipios  do   Estado  do  Ceara  da  APRECE  -Lei   Ordinaria   n°   1.331/2011),

quando  a  parfir  desta  publicagao  ficara  aberto  o  prazo  para  a  interposigao  de  possiveis  recursos.
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Luclessian  Calixto  da  Silva  Alves,  que  secretariei,   pelos  demais  membros  da  Comissao  e  pelos
licitantes presentes, com poderes para tanto.

Assinaturas da Comissao de Licitagao

comissao
Func5o None ssihatura_A_
Presidente iago de Aradjo Leite

Membro Luclessian  Calixto da  Silva Alves

Membro Rais  Barbosa da Silva ¢,
Assinaturas dos Licitantes

Item None/Razao Social .~\       Assinatura/Rubrica         ,A  `
1 AMPARO sERvieos E EMPREENDiMENTOs

ifeffir3`iorffi]EIRELl

2 CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
-  .;-.-. -;.   .:,fl!.i==- ;i =ij --  ,--:-,   -,i

LTDA

/       /        ,'       /     I(r

CNPJ  NO 07.595.572/0001-00
Rua Jos6 Alves Pimentel, 87 -Cehtro -CEP. 63.185-000 -Te[: (88) 35441223


