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ATA DA SESSÃD DE ABERTURA DDS ENVELOPES DE PRDPDSTAS DE PREÇOS REFERENTES AD CONVITE N.º 
2022.10.06.1. 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na reforma de passagens molhadas localizadas. na 
zona rural do município de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura: 
Horária: 
Local: 
Endereça: 

24 de outubro de 2022 
9h 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Rua josé Ãives PimenteL n. º 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 24 de outubro de 2022, na cidadedeJaria~ Brito - CE, reuniu-se, em sessão pública, a Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura MunicipaFde Farias. Brita. nomeada pefa Portaria n.ºPartaria n.º 010.tn222/Zfl22, de OI de 

fevereiro de2022, do Senhor Prefeitll Munitipal, sendo enmpostapelos membras Tiago de Araújo Leite,Rais BarbOsa 

da Silva e Isabel Cristina Ferreira Sales, sob a presidência d11primeirQ. O motivo da presente reunião étão somente 

para que fossemabertos. os envelopes e analisadas as propostas comerciais das licitantes habilitadas refereritésao 

Convite n.º 2022.10.0S.L cujo objeto é o supracitado, sendo elas: EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOÇAÇÕES 

EIREU e JHSSERVIÇDSEDBRASlTDA., qmrnão se fizeramtepresenté]r,.e RAMALHDSERVIÇOSEUBRAS EIREU 

neste atn representada par seu representante legaLa Sr. João GíCeroHoaventura, inscrifünaGPFn.º 820JH.923"f5. 

Pontualmente às Sh,Jl8enhor Presidente declarou que ·estavam ·abertos Ds trabalhas, homéàDdo a SenhoraRais 

Barbosa da Silva para secretariar a presente reunião. Uesta. forma o(a) Senhor( a) Presidente apresentou< os 

envelopes ···de propostas .de preços devidamente lacrados•· tais ···quais estavam quando da sua apresentação. 

Posteriormente, o(a) Senhor(a) Presidente deterrninou <a abertura· dos referidos envelopes. Âhertos os ditos 

envelopes fora .efetuada a rubricânas propostas de preçfürpor parte daComissãu. Conduídotal procedimento, o 

Senhor Presidente determirm11que. em face de ter que ser realizada uma mrnueiosa análise junto às propostas de 

preços, a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, a competente resultada será publicada 

na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios da Estado do Ceará da APRECE - lei Ordinária n.º l.33l/2Dtl), 

quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a interposição de possíveis recursos. O 

Senhor Presidente destacou ainda, que !JS envelopes e a
0 nda as propostas comerciais das licitantes inabilitadas 
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permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacradas tais quais estavam quando da sua apresentação. Fora 

destacado que os representantes legais dos licitantes presentes se ausentaram da sessão antes da finalização da 

ata. Nada mais havenda a tratar, a Senhor Presidente deter~ a encerramento da sessão, do que para constar 

fora lavrada a presente ata, que vai assinada par mim ...... ~ ... -~: ... '. ... '..'.ou., .Rais Barbosa da Silva, pelas demais membras 

da Comissão de Lir:itaçãne pelo licitante presente. 
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