ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE EJULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Convite n.º 2022.07.18.1
Objeto da Licitação: Contr~t~~~g.Q.§ serviçns a serem prestados Ui3 çgq§trH~~g de cisterna na Escola de
Ensino Fundamental Pedro Fernandes de Alcântara, e construção de fossa e sumidpuro em alvenaria com
caixa de inspeção de concreto na Escola de Ensino Fundamental Cosmo Alves Pereirâ e na Escola de Ensino
Infantil e Ensino Fundamental Duque de Caxias, no Município de Farias Brito/CE, conforme projetos e
orçamentos anexados ao Edital Convocatório.
Data da Abertura
Horário
Local
Endereço

27 de julho de 2022
llh
Prefeitura.Municipal·.deFarias.Hrito
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE.

Aos 27 de julho de 2022, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se, em sessão pública. a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, nomeada pela Portaria nº Portaria n.º
DIUID222/20Z2, de OI de fevereiro de 2022, do Senhpr Prefeito Municipal, sendo Fºf11POsta pelos membros
Tiago de Araújo Leite e Rais Barbosa daSilva, sob a presidência .do primeiro, para que füssemrecebidos os
envelopes de habilitação e propostas de preços referentes àlic.itaçãona modalidade Convite nq 2022.DZ.18.L
cujo objeto é o supracitado. Iniciados as trabalhos, o Senhor Presidente nOmBollª Se.~b.oraRajs Bar.bo~a qq
Silva para secretariar a sessão. PosteriormBnte. o Se9hor PrBsidEmte determinriúqqEtfossB iniciada)uma
minudente análisejünto a toda documentação de habilitação apresentada. determinando>·Efinda, arealização
de consultas on-line (via internet), para se· verificar a autenticidad~ de plgunsdos docum~ntos e~.igidos.
Concluída a·referida análise. ·a Cnmis~ão che~ouao, ~eguinteresuJtada: EMPRESA(S) IMPOS~IBILIT~DA(~)
DE .PARTICIPAR: JHS SERVIÇOS EDBRAS1TDA. e UUUaLAS UNO.VIEIRA~. por não estarem devidafl'lénte
cadastradas junto a Prefoitura MunicipaLde Farlas 6rito{deseumprimento ao•itBrn2.2do EditaLConvoc9,tório
e art. 22, parágrafo 2º da Lei nº s~sHB/83, e SUBlL.alterações posterioresJ:IMPRESA(SJHABILITADA(S):
RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI. J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e TELES SOLUÇÕES EM
IMÓVEIS EIRELI - ME, por cumprimento integral às exigências editalícias: EMPRESA(S) INABILITADA(S):
C:DNSTRUTDRA MOURA NETO LTDA., por não apresentar a declaração de que caso venha a ser vencedora
da presente Licitação, instalará Unidade de Apoio para execução dos serviços. com toda a infraestrutura
necessária no Município de Farias Brito/CE (descumprimento ao item 3.2.18 do Edital Convocatório); S. L.
1

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por não apresentar as comprovações de capacidade técnicooperacional e técnico-profissional. a indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação e a declaração de que caso venha a ser
vencedora da presente Licitação, instalará Unidade de Apoio para execução dos serviços, com toda a
infraestrutura necessária no Município dê Farias Brito/CE, e por apresentar a declaração de que se
compromete a cumprir com todos os termos do Edital e de que não emprega menorde.18 (dezoito) anos sem
constar a assinatura do representante legal (descumprimento aos itens 3.2.13, 3.2.14, 3.2.17, 3.2.18 e 3.2.18
do Edital Convocatório): BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e FF EMPRE~NDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA., por apresentarem as comprovações de capacidade técnico-operacional e técnicoprofissional através de atestado emitidos pessaasfísicas (descumprimento aos itens 3.2.13 e 3.2.14 do Edital
Convocatório). Ato contínuo, o Senhor Presidente informou qqe o pre§ente resultadq será publicado na
Imprensa Oficial (Diário Dficiafdos Municípios doEstadodnHeará daAPREC.E ··""°·leiOrdinária n.ºJ.831/2011),
quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a interposição de possíveis
recursos junto aojulgamento da fase de habilitação. USenhor Presidente destacou ainda, que os envelopes
contendo as propostas comerciais permanecEirão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais
estavam quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou o
encerramento da sessão, dn que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinadapor mim
..........~.. , Rais Barbosa·da Silva e. pelos demais membros. da Comissão de Licitação. farias Brito/CE, 28
de julho de 2022.
Assinaturas da Comissão de Lícitação
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