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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA SESSAO DE

RECEBIMENT0 DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO
HABILITA9AO E DE PROPOSTAS DE PRE90S.

DE

Tomada de Pregos N° 2019.05.08.1,

Objeto da Licitagao: Contratagao de servicos de engenharia para execu?ao das obra§ de iluminagao do
campo de futebol do estadio municipal localizado na Rua Gel. Manoel Pinheiro de Almeida, Bairro Boa Vista,

Municipio de Farias Brito/CE, conforme projetos e ongamentos constantes no Edital Convocatorio.

Data da Abertura

27 de Maio de 2019

Horario

09:00 horas

Local

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Endereco

Rua Jos6 Alves pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE.

Aos 27 de Maio de 2019, na cidade de Farias Brito -CE, reuniu-se a Comissao Permanente de Licitacao da
Prefeitura Municipal de Farjas Brito, em sessao ptlblica, nomeada pela Portaria n° 01020119/2019, de 02 de

Janeiro de 2019, do(a) Senhor(a) Prefejto(a) Municipal, sendo composta pelos membros Tiago de Aratljo
Leite, Luclessian Calixto da Silva Alves e Rais Barbosa da Silva, sc]b a presidencia do primeiro, para que

fossem recebidos os envelopes de habilita9ao e propostas de preeos referentes a Licitagao na modalidade
Tomada de Prego§ n° 2019.05.08.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente as 09:00 horas, o(a) Senhor(a)

Pre§idente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitagao, nomeando o(a) Senhor(a)
Luclessian Calixto da Silva Alves para secretariar a reuniao. Participaram do certame as empresas S. F. DA

SILVA ENGENHARIA, neste ato representada por seu representante legal, e J 2 CONSTRue6ES E

SERvleos LTDA - ME, que apenas enviou os envelopes, nao se fazendo representar. 0(A) Senhor(a)
Presidente, com acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerancia

para possiveis atrasos. Decorrida a referida tolerancia, e como nenhum ou{ro lnteressado se fez presente,

o(a) Senhor(a) Presidente deu inicio a sessao, determinando o recebimento de todos os envelopes

apre§entados. Recebidos os mesmos, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentacao
de habilitapao, quando o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse efetuada uma rapida analise e a
respectiva rubrica na documenta?ao por parte dos licitantes com poderes para tanto. Concluido tal

procedimento, o(a) Senhor(a) 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 anali§e, o competente resultado seria publicado na lmprensa Oficial (Diario Oficial dos
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ficafa aberto o prazo para a interposieao de possiveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a)
Presldente determinou que fc)sse e
que val assinada por mim,

errada a presente sessao, do que para constar fora lavrada esta ata,
„„ Luclessian Calixto da Silva Alves, que secretariei, pelos demais

membros da Comissao e pelos licitantes presentes, com poderes para tanto.
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