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Uma Farias Brito para 

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

Convite n.º 2022.IO.OB.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem<prestados na reforma de passagens malhadas 
localizadas na zona rural do· município de Farias Brita/CE, conforme projetas e orçamentas anexadas ao 
Edital Canvacatária. 

Oata da Abertura 
Horário 
Local 
Endereça 

t7de outubro de 2022 
Uh 
Prefeitura Mur1icipal de farias Brito 
Rua José Alve~rPírnentetnº 87, Centra.Farias/Brita/CE. 

Aos 17 de outubro··. de>2022, na···cidade. de· Farias·Brita - CE. reuniu-se, em sessão pública, a<Cumissãa 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipatde farias Brito, nomeada pela Portaria nª Portaria n.º 
OIU1U222/2022. de 01 de fevereiro de 2022, da Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros 
Tiago de Araújo Leite, Rais Barbosa da Silva e Isabel Cristina Ferreira Sales, sob a presidência do primeiro, 
para .·que fossem recebidas os envelopes de. habilitação e propostas. de preços referentes à Licitação ··na 
ma dali d ade Convite nº 2022JO.UB.L cuja ubjeto é usupracitada.Jniciadas os trabalhas,. o Senhor Presidente 
nomeou. a Senhora Rais Barbosa da Silva para secretariar a sessão. iPusteriarmente, o Senhor Presidente 
determinou quefosse iniciada uma minudenteanálisejuntua toda documentaçãodehabiUtaçãoapresentada, 
determinando ainda,< a realizaçãtl de cunsultas on-line (via internet), para se verificar a. autenticidade de 
alguns ·das.documentos exigidos. Concluída a·.referida análise,a ..•. Camissãa chegou au seguinte resultada: 

EMPRESA(S). HABILITADA(S): JHSr SERVIÇOS E OBRAS lTDA., >EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES. E 
LOCAÇÕES. EIRELI e RAMALHO SERVIÇOS E UB~AS EIRELI, <par cumprimenta integral às exigências 
editalícias .. fora destacada. que. a empresa.·.· JHS. SERVIÇOS E OBRAS.·. tTDA .. apresentou restriçãn ·· na 
comprovação. de. sua.regularidade fiscal (prava·.··de· regularidade junto.a Justiçaido Trabalho}; sendodhe 
concedida a praza·pararegularizaçãodadocumentaçãa de acardo camuArt43, § IYdaleiDamplementar 
nº 12312008. par se tratar de microempresa. Ato contínua, o Senhor Presidente informou que a presente 
resultada será publicada na Imprensa Oficial (Diário Oficial das Municípios do Estada do Ceará da APRECE -
Lei Ordinária n.º 1.33112011), quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a 
intBrposição de possíveis recursas junta ao julgamento da fase de habilitação. a Senhor Presidente destacou 
ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais permanecerão em poder da 
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devidamente lai::radas tais quais estavam quando da sua apresentação. Nada mais havenda a tratar. a 
Senhor Presidente determinou a en5&rramento da sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, 
que vai assinada por mim ............ 1,'91:. ....... , Rais Barbosa da Silva e pelos demais m0mbras da Comissão de 
Licitação. 
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