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FARIAS BRITO 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DDS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS. 

Convite N.11 2022.07.18.1 

Objeto da licitação: Contratação de serviços a serem prestados na construção de cisterna na Escala de Ensino 
Fundamental Pedro Fernandes de Alcântara, e construção de fossa e sumidouro em alvenaria com caixa de inspeção 
de concreto na Escola de Ensino Fundamental Cosmo Alves Pereira e na Escola de Ensino Infantil e Ensino 
Fundamental Ou que de Caxias, no Município de Farias Brita/CE, conforme projetos e orçamentos constantes na Edital 
Convm::atário. 

Oata da Abertura: 
Horário: 
local: 
Endereço: 

27 dejuthudeZD22 
Bh 
PrefeituraMunicipalrle.Farias.Brito 
RuaJos1f Alves Pimentel, n.º 87, Centro,. farias Brito/CE. 

Aos 27 de julho de2022, na cidade de Farias Brito - CE reuniu-se, em sessão pública, a Comissão Permaneilte>de 

licítaçãrrda Prefeitura Municipal de Farias Brito, nomeadii pela Portaria n.º Portaria n. º 010!0222/2022, de m de 

fevereiro de 2022, do SenhorPrefeita Municipal, sendo composta pelos membros Tiago de Araújo leite e Ràis 

Barbosa da Silva. sob a presidência· dff primeiro; para que fossem recebidas os. envelopes de hahilitação e propostas 

preços referentes à Licitação na modalidade Convite n.º 2022.07.18.t r:ujaubjeto é o .supradtadooPontualmente às 

Bh, cr Senhor Presidente declarou que estavam•. abertas os trabalhos da presente sessão, m1mearidrr a Senhora Rais 

Barbosa da silva para secretariar a reunião e determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. 

Participaram da sessão as seguintes empresas: CONSTRUTDRA>MDURA NETO LTDA., que protocolou seus 

envelopes, não se fazenda representar, TELES SOLUÇÕES EM 1.MáVEIS EIREU- ME, RAMALHO SERVIÇDS FDBRAS 

EIRELl,••.·.·S~.t CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU, J 2···coNSTRUÇÕES EiSERVIÇDS lTDA .. e··BARBOSA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇDS LIDA., que apenas entregaram seus envelopes) não se fazendo representar, e FF 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., JHS SERVIÇOS E OBRAS LTDA. e DOUGLAS LIND VIEIRA, neste ato 

representadas por seus representantes legais, respectivamente, as Srs: Flávia Coutinho Soares, inscrito no CPF n.º 

002.337.253-28, Douglas Lino Vieira, inscrita na CPF n.º 300.078.708-92 e José Henrique dos Santos Gomes, 

inscrita na CPF n.º 065.440.783-52. Recebidas as mesmas, a Senhor Presidente determinou que f~rtas as 
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envelopes contendo os documentos de habilitação. Abertos os ditos envelopes, a Senhor Presidente determinou qu,e 

fosse efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação por parte da Comissão e das 

representantes legais dos licitantes presentes, que manifestaram interesse, e que também rubricaram os envelopes 

de propostas de preços. Fora destacado que o representante legaLdaempresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 

LTOA. observou que na documentação de habilitação da empresa S. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta uma 

dedaração sem a assinatura do seu representante legal. Em seguida, o Senhor Presidente informou que, em face de 

ter que ser realizada uma minuciosa análise junta aos documentos de habilitação, inclusive com .consultas on-line 

{via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o campetentf resultado seria 

publicado na Imprensa Oficial {Diária Uficial dns Mtmicfpias da Estado do Ceará da APRECE -- Lei Ordinária n. º 
1.33t/20H), .quando a partir desta publicação ficaráabertn o prazo para a interposição de.poSsíveis recursos. Nada 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinouquefosseencerrada a presente sessão .. da que para constar 

foralavrada esta ata, que vai assinada par mim, ............. ~:~. RaisBarbasa .da Silva, que secretariei, pelos demais 

membros da Comissão e pelas licitantes presentes na finalização desta ata. 

Assinaturas daComissãnde Ur::itação 
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