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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA SESSAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE

PRECOS
Tomada de Pregos N° 2019.05.08.1.

Objeto da Licitagao: Contrata?ao de servigos de engenharia para execugao 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 da Abertura
Horario

26 de Junho de 2019.
09:00 horas

Local

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Endereeo

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

Aos 26 de Junho de 2019, na cidade de Farias Brito -CE, reuniu-se a Comissao Permanente de
Licitagao da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessao pdblica, 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

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° 2019.05.08.1, cujo objeto supracitado, sendo ela S. F, DA SILVA ENGENHARIA.

Pontualmente as 09:00 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da
presente licitacao, nomeando a Senhora Luclessian Calixto da Silva Alves para secretariar a
reuniao. Fora destacado primeiramente que o licitante habilitado se fizera presente. Desta forma o

Senhor Presidente apresentou o envelope de proposta de preeos devidamente lacrado tal qual

estava quando da sua apresenta?ao. Posteriormente, o Senhor 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 comparativo de pregos. Feita a devida confecgao
constatou-se o seguinte resultado: a empresa S. F. DA SILVA ENGENHARIA sagrou-se vencedora
da presente licitagao, com proposta no valor global de R$ 98.403,34 (noventa e oito nil

quatrocentos e tres reais e trinta e quatro centavos). O(A) Senhor(a) Presidente indagou do
licitante sobre a interposicao de possiveis recursos junto ao iulgamento da proposta comercial,
quando a mesmo afirmou que abria mao do respectivo 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 respectivo vencedor, informando ainda que, o presente
julgamento devera ser publicado na lmprensa Oricial (Diario Oficial dos Municipios do Estado do
Ceara da APRECE -Lei Ordinaria n° 1.331/2011 ). Destacou-se tamb6m que, o envelope contendo
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seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse

encerrada a

resente sessao, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim,
Luclessian Calixto da Silva Alves, que secretariei, pelos demais membros da

Comissao e pelo licitante presente.

Assinaturas da Comissao de Licitaeao

comissao
Funcao
Presidente

None

sinatura

`

iago de Aradjo Leite

Membro

Luclessian Calixto da Silva Alves

Membro

Rais Barbo5a da Silva
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Assinaturas dos Licitantes

Assinatura/Rubrica

Item1 None/Razao SocialS.F.DASILVAENGENHARIA
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