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

Convite N.I! 2022.m.as.1 

Objeto da Licitação: Contratação.de serviços a serem prestadas na reformad.ELPfJ§Sªgens molhadas localizadas na 
zona rural do município .drfFarias Brito/CE. conforme projetos e orçamentos constantesriuJdital Convocatório. 

Data da Abertura: 
Horário: 
Local: 
Endereço: 

17 de outubro de 2022 
Bh 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Rua Jos·ê Alves Pimentel. n.º B7. Centro. Farias Brito/CE. 

Aos 17 :de outubro de.2022. na C:iqaqe defarias Brit[] .-UE, reuniµ0se,.ein~essão pública. a Cornissão Parrnanente de 

Licitação daPrefeitura Múniclpal de··FariBsBritci.···norfleadà pêlél .. Portaria n.º Portaria. n.º 01010222/2022.·de Dl âe 

fevereiro de 2022. do Senhor Prefeito Municipal. sendo composta pelos membros Tiago de Araújo Leite. Rafa Barbosa 

da Silva e lsabeLCristina Ferreira Sales. sob a presidência da primeiro, para que fossem recebido§ os envelopes de 

habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Convite n.º 2022.IU~DS.I. çujo objeto é o 

supracitado. Pontualmente ·às··Bh.·u.Senhor·.Presidente dm::laruu qµ1restavam ahertos••uslrªpalhos da presente 

sessão. nomean.do a Senhora Rais Barbosa da silva para secretariar a reuniãp e deterrninando o recebimento de 

todos os envelopes apresentados. Participaram da sessão as seguintes empreséJS:< EXATA SERVIÇOS 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIREU. que protocofou seus<envel0pes. não se fazendo representar,<RAMALHO 

SERVIÇOS. E UBRAS EIREUe JHS ~E~VIÇOS E OBRAS LTDA .. nesteatorepresentªdas por seus.representantes 

legais. respectivamente. os Srs. JnãuCfcEiro Boaventura. inscrita no CPF nJ 820.111.823-15. e José Henrique dos 

Santos Gnrnes.inscrito no CPF n.º .. DB.5.440.783-52. Recebidos os mesmos. o Senhor Presidente determinou que 

fossem abertos os envelopes contendo os documentos de· habilitação. Apertos O§ dito~ envelopes. o Senhor 

Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação por parte da 

Comissão. Em seguida, o Senhor Presidente informou que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise 

junto aos documentos de habilitação, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e 

quando da conclusão da referida análise, o competente result o smria publicado na Imprensa Oficial (Diário Ofü:ial 

.· . - ~GIY 



das Municípios da Estada do Ceará da APRECE - Lei Ordinária n.º 1.331/20!1}, quando a partir desta publicação ficará 

aberta a prazo para a interposição de passíveis recursas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

determinou que fosse encerrada a presente sessão, da que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por 

mim, ........... fl::-::. ..... Rais Barbosa da Silva, que secretariei, pelas demais membros da Comissão e pelas licitantes 

presentes. 
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