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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

Convite N° 2019.12.05.3 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de 
passagem molhada no Sitio Lagoa de Dentro no Riacho do Saco, Municlpio de Farias Brito/CE, conforme 
projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura 
Horário 
Local 

13 de Dezembro de 2019 
10:00 horas 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 

Aos 13 de Dezembro 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, composta pelos servidores Tiago de Araújo Leite, Luclessian Calixto da Silva Alves e 
Rais Barbosa da Silva, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que 
fossem conclu!das a análise e o julgamento dos documentos de habilitação referentes à Convite no 
2019.12.05.3, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente nomeou a Senhora 
Luclessian Calixto da Silva Alves para secretariar a sessão. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou 
que fosse iniciada uma minudente análise junto a toda documentação de habilitação apresentada, 
determinando ainda, a realização de consultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de 
alguns dos documentos exigidos. Conclu!da a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: 
Empresas Habilitadas: CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES L TOA • ME, CONSTRUTORA TOMAZ 
SANTOS EIRELI - ME, CONSTRUTORA PONTO A PONTO - EIRELI e VISION CONSTRUÇ0ES E 
SERVIÇOS L TOA • ME, por cumprimento integral às exigências edital!cias. Ato continuo, o Senhor 
Presidente informou que o presente resultado será publicado em local de costume na Portaria da Prefeitura 
(Quadro de Avisos e Publicações), quando a partir da data da regular publicação ficará aberto prazo legal 
para a interposição de posslveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação. O Senhor Presidente 
destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, 
devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente determinou o en~rr~nto da sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, 
que vai assinada por mim ........... ~.~. Luclessian Calixto da Silva Alves e pelos demais membros da 
Comissão de Licitação. 
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