
GOVERNO  MUNICIPAL DE  FARIAS  BRITO

•283

ATA   DA   SESSAO   EXTRAORDINARIA   PARA  ANALISE   E   JULGAMENTO   DA   DOCUMENTACAO   DE
HABILITACAO

Tomada de Pregos N° 2019.05.08.1

0bjeto  da  Licitagao:  Contratagao  de  servieos  de  engenharia  para  execucao  das  obras  de  ilumina?ao  do
campo  de futebol  do  estadio  municipal  localizado  na  Rua  Cel,  Manoel  Pinheiro  de Almeida,  Bairro  Boa  Vista,

Municipio de  Farias  Brito/CE,  conforme projetos e ongamentos anexados ao Edital  Convocat6rio.

Data  :  10 de Junho de 2019

Hofario  :  09:00 horas

Local      :  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito

Aos  10  de  Junho  de  2019,  na  cidade  de  Farias  Brito  -CE,  reuniu-se,  a  partir das  09:00  (nove)  horas,  em

sessao  ptlblica,  a  Comissao  de  Licitagao  da  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito,  nomeada  pela  Portaria  n°

01020119/2C)19,  de  02  de  Janeiro  de  2019,  composta  pelos  servidores  Tiago  de  Aratljo  Leite,   Luclessian

Calixto da Silva Alves e  Rais  Barbosa da Silva, sob a pre§idencia do primeiro.  0  motivo da presen{e  reuniao 6

tao  somente  para  que  fossem  recebidas  e  anali§adas  a  nova  documenta¢ao  de  habilitacao  referentes  a

Tomada   de   Prego§   n°    2019.05,08.1,   cujo   objeto   supracitado.    Iniciados   os   trabalhos,    o(a)   Senhor(a)

Presidente    nomeou    o(a)    Senhor(a)    Luclessian    Calixto    da    Silva    Alves    para    secretariar    a    sessao.

Posteriormente, o(a) Senhor(a)  Presidente informou  que esta sessao 6 para que tao somente fosse procedido

o julgamento da  habilitaeao das empresas J  2 CONSTRUC6ES  E SERVICOS  LTDA . ME e S.  F.  DA SILVA

ENGENHARIA,   Sendo   que   as   referidas   empresas  foram   declaradas   inabilitadas   e   conforme   faculdade

prevista  no  §  3.9  do  Art.  48  da  Lei  8.666/93,  foi  concedido  prazo  para  apresenta¢ao  de  nova  habilita¢ao.

Fora  destacado  que  somente  a  empresa  S.  F.  DA  SILVA  ENGENHARIA apresentou  nova documentagao  e

se fez  representar.  Posteriormente,  o(a)  Senhor(a)  Presidente  determinou  que fo§se  iniciada  uma  minudente

analise   junto   a   toda   documentagao   de   habilita¢ao   apresentada,   determjnando   alnda,   a   realizagao   de

consultas   on-line   (via   internet),   para   se   verificar   a   autenticidade   de   alguns   dos   documentos   exigidos.

Concluida a referida analise, a Comissao chegou ao seguinte resultado:  Empresa Habilitada -S.  F.  DA SILVA

ENGENHARIA,  por cumprimento  integral  as  exigencias  editalicias   Ato  continuo,  o(a)  Senhor(a)  Presidente

informou  que o presente resultado sera publicado  na  lmprensa Oficial  (Diario Oficial dos  Municipios do Estado

do  Ceara  da  APRECE  -Lei  Ordinaria  n°  1.331/2011),  quando  a  partir  da  data  da  regular  publicagao,  ficara

aberto prazo  legal  para a  interposigao de possiveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitagao.  O(A)
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poder  da  Comissao,  devidamente  lacrados  tais  quais  estavam  quando  da  sua  apresenta¢ao.   Nada  mais

havendo a tratar,  o(a)  Senhor(a)  Presidente determinou  o encerramento da sessao,  do que para constar fora

lavrada  a presente  ata,  que vai  assinada por mim  „..           ftyLuclessian calixto da sHva Alves,  pelos

demais membro§ da Comissao de Licita9ao e pelo licitante presente.

Assinaturas da Comissao de Licitagao

I                                                                                     comissao

lFun€5o
None ssinatura

Presidente iago de Aradjo Leite

Membro Luclessian  Calixto da  Silva Alves

Membro Rais  Barbosa  da  Silva gr/J-
_I_i_6m1L_

N6me/Razao Social .Assinatura/Ruhr-i\
S.  F.  DA SILVA ENGENHARIA i-
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