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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.
Tomada de Preços N° 2019.10.21 .1.
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para executar os serviços de coleta, transporte e destinação
final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do Municlpio de Farias Brito/CE, conforme projetos e
orçamentos constantes no Edital Convocatório.
Data da Abertura
Horário
Local
Endereço

07 de Novembro de 2019
09:00 horas
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE.

Aos 07 de Novembro de 2019, na cidade de Farias Brito· CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessão pública, nomeada pela Portaria no 01020119/2019, de 02
de Janeiro de 2019, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Tiago de Araújo
Leite, Luclessian Calixto da Silva Alves e Rais Barbosa da Silva, sob a presidência do primeiro, para que
fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade
Tomada de Preços no 2019.10.21 .1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o( a) Senhor(a)
Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a)
Luclessian Calixto da Silva Alves para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTOA e CTI • AMBIENTAL • COLETA,
TRANSPORTE E INCINERAÇÃO, neste ato representadas por seus representantes legais, e SEDNA
ENGENHARIA LTOA, que apenas enviou os envelopes, não se fazendo representar. O(A) Senhor(a)
Presidente, com acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância
para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente,
o(a) Senhor(a) Presidente deu inicio à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes
apresentados. Recebidos os mesmos, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação
de habilitação, quando o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida análise e a
respectiva rubrica na documentação por parte da Comissão e dos licitantes com poderes para tanto que
manifestaram interesse. Concluído tal procedimento, o(a) Senhor(a) Presidente informou aos presentes que,
em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a
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sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado

na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Munlclpios do Est; . do Ceará
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1.331/2011 ), quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possiveis recursos.
Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão,

~........ Luclessian Calixto da

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

Silva Alves, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes, com poderes
para tanto.
Assinaturas da Comissão de Licítação

Comissão
Função
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Presidente

!nago de Araújo Leite

Membro

Luclessian calixto da Silva Alves

Membro
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Assinaturas dos Licitantes

Item Nome/Razão Soc ial
URBANLIMP
SERV.
CONSERVAÇÃO LTDA
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CTI - AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E
INCINERAÇÃO
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