GOVERNO t..rnNICrPAl

E

BRITO

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE EJULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Tamada de Preços ND 2022.05.26.1
Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na pavimentação em pedra tosca sem
rejuntamento na Vila Barreiro .doJarge(trecho 03),0istritu de Uüincuncáa Vilalago.ª Seca (trecho 03) e Distrito de
Uuincuncá a Vila Lagoa Ser:á (trecho 05), no Município de Farias Brito/CE, conforme projetas e orçamentos anexados
ao Edital Convocatório.
Data da Abertura:

t4 de junho de 2022

Heráriw.

ruu

Local:
Endereço:

Prefeit.u.ra···Munic.ip.aJdefariasiHrito
Rua José .• Alves.PimenteLn9 BIGentro, JariasBf'itlJ/UE•.

l'.16.

Aos 14 de junhn de 2022, na cidade de Farias Brito<- CE, reuniu-se, em sessão. publica, a Comissão Permµnente .rle
Ucitaçã9. da Prefeitura Municipal de Farias. Brita, nomeada P.efa Po~taria n. mata22Z/2Il22, d.e 01 de fevereiro de
2022, do SenhorPrefeito Municipal, sendo composta pelnsmemhros Tiago de Araújo Leite, Rais Barbosada Silva e
lsabeL Cristina .• Ferreira . Sales, sob a presidência du primeiro, paraque fossem analisados osdacumentos>de
habilitação referentes à Licitação na modalidade Tomada de. Preços nº 2022.05.26.1, cuja abjeta é. a supracitada.
h1tdadas . . .ãs tráhãtrros,··•····a ··.se~rfür·. Pre~adente·.··r1crmeau. a.••·.s·enhora. ~ars narao-sa•.• . ~a .• • Sítvai/~ãta.·segrfilãrtar ··a··· Sêssãü.
Posteriormente, a Senhor Presidente·.•.• Heterminou . . •que . . fosse iniciada .•umª./.•·.•Ti~u9entª •anáHse >junto a toda
documentação de. habilitação apresentada, determinandnainrla .• a realização de1mnsultasnn-Hne(via i.nternet), para
se verificar a autªnticidade .de. alguns dos documentas exigidos ..Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao

ª

s~g~int·e .resu~tad&: EMPRESM&!lMP~SlBlUlAGA{~l.·ot.

PARJlCIPAR: GUMES DE MAUim.CnNSTRUJDBAE

ppr descumprimento ao Art. 22, parágrafo 2º da Lei nº 8.SSS/83; e suas alterações
posteriores. EMPRESACs1·····HABlLITADA(S): lDEAMIX EIREU, . •·.•EXAT~ SERVIÇOS CONSTRUÇãEs •. .• .• E· .• ~DCAÇÕES
EIREU, .. EUTRDPDRT SERVIÇOS PRDJETOS.·.E CONSTRUÇÕES EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREENDl~ENTDS
SERVIÇOS .•.El.RELI, H B SERV1ças·. nE.•· CDNSTRUÇÃCL.EIRELl,. \CUNSJ.RUTDR.~ MOURA NETDtTDA.• . . . ·.s & T
.~.DffSTRUÇÕES••E···UJCAÇÕES pE·MÃCIUE OBRA <EIREU, ..RAMALHD.. ~ERVJÇDS. E·· OBRAS· EIRELI,· JMC• C.DNCEITD
EMPREENDIMENTDS·····EIREU, CUNSTRUTDRA JUSTO· JÚNIOR LTDA.,·. · ·.·.• A.11.·.· . • caNSTRUTDRA.i••lTDA~·········~ .· .·. ME,
CONSTRUTORA PEDROSA lTDA., VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS>LJDA., AR• EMPREENDIMENTOS,
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRHI, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTOA. e MERITUS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalír:ias. EMPRESA(S) INABILITADA(S):
TEDTDNID CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREU, por não apresentar a prova de garantia de sua
respectiva proposta (descumprimento ao item 3.2.17 do Edital Convocatória); JOSÉ URIAS FILHO EIRELI, por não
apresentar seu balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício saciai já exigíveis, tendo
EMPREENDIMENTDSLTDA.~
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apresentado referente ao ano de 2020 (descumprimento ao item 3.2.15 da Edital Convocatório); MMINERVIND NETO
EMPREENDIMENTDS, par não apresentar a comprovação de registra ou inscrição na entidade de classe competente,
compatível com o abjeta da licitação, e que conste seu(s) responsável(eis) técnico(s), e a comprovação de que
possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional responsável técnica,
detentor de atestada(s) de responsabilidade técnica, devidamenteregistrada na entidade de classe competente
(descumprimento aos itens 32.tz e 3.2J4Jdo tdifaf Gonvocafório); CONSTRUTORA ASTRDM l TüA., por apresentar a
comprovação de capacidade técnico-profissional sem constar a seguinte parcela de maiarrelevância: regularização
do sub-leito e por não apresentar a prova de garantia de sua respectiva proposta (descumprim~nta à alínea a do
item 3.2.14 e ao item 3.2.17 do Edital Convocatória); J 2 CONSTRUÇÕES EiSERVIÇDS LTDA., por apresentar a
enmprftvaçãtJ de t::apactrlade têcrtterr~nf}'erat;inrtahserrr constar a seyttirtte parcela d'ê maior· relevãnda: reguladzaçãu
do sub-leito (descumprimento/àafínea .• 11a11 da item 3.2.f3 do Editai Cunvoeatário); MDMENTUM .• C:ONSTRUTORA
LIMITADA,. por apresentar as tnmpr~vaçõesde capacidades . técnico-aperaciunal e técnica-proflssionalsem constar
a segµinte parcela de maior relevância:regularí3açãa dnsubdeito (descumprimento à al[nea"a" dasitens 3.2.13 e
3...2J4 doEdital.Cmwecatóriu). Ato ct:mtirwuy o. Sanhur ·Presi.d~ente informnu qua o presente resultad0- seráµuhlicado
na Imprensa OficiaL {Diário Oficial dos Municípios do Estado drr. Ge.ará da APRECE··.~ Lei Ordinária n. !lJ.33f/2ntl),
quando a.partir da data da regular publicação,.ficaráabertapraznlegal para a interposição de passíveis recursos
junta ao julgamento da fase de habilitação. O Senhor Presidente destacou ainda, que as envelopes cantendnas
propastasco~erciais permanecerão. em poder da Comissão, devidamente lacrados .tais q.uais.estavam quando da
sua apresentação. Nada mais havendo a tratar.• oSenhor Presidente deter · u5ence;rarne.n\o da sessão, do que
paraconstadora lavrada a presente ata, que vai assinada pormim .................... '. .... u, Rais Barbosa. da Silva e pelo~
demais membros da Comissão de Licitação. farias Brito/CE, 20de junho de2022.
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Funçãó

Membra

Isabel Cristina Ferreira Sales
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