PREFEITURA DE

HORIZONTE

^:

ATA DA SESSÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 2Q17.05.29.1

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09h:00mm, na

Prefeitura Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, reuniuse a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N° 1.000/2017, de 10 de Abril de
2017, composta pelos servidores Diego Luis Leandro Silva - Presidente, e os Membros, Maria das
Dores do Carmo Barros, Francisco Elenilson da Silva Brito e Jose Thiago de Carvalho, com a

finalidade de dar inicio aos procedimentos de recebimento, abertura e julgamento dos envelopes "A"
concernentes aos documentos de habilitação e dos envelopes "B" concernentes às propostas de preços,

^a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.05.29.1, cujo objeto: Contratação de
mpresa para executar serviços de construção de uma Praça dos Quilombolas, de
acordo com o plano de trabalho n° 1027025-01, no Distrito de Queimadas, município
de Horizonte/CE, conforme Projeto Básico. Registramos aqui a presença do Sr. Marcelo
Gonçalves Lira - Engenheiro do Município - RNP 061456606-1, para auxiliar esta Comissão na
análise dos documentos de habilitação referente à qualificação técnica e na análise das propostas de

preços referente às planilhas orçamentárias e demais documentos referente ao projeto básico. O
Presidente deu inicio a Sessão, anunciando que verificou junto ao setor de protocolo desta prefeitura
que nenhuma empresa interessada no processo havia protocolado os envelopes "A" e "B", e constatou
que apenas um licitante se fez presente nesta sessão e ennegou à Comissão os envelopes "A" e "B" e a

documentação para o credenciamento. As 09h:15min o Presidente declarou encerrado o recebimento
REPRESENTANTES

PROPONENTES

OK

EMPREENDIMENTOS ANA LOURDES CAVALCANTE

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF

404.055.833-20

CHAVES

_ gm seguida, o Presidente procedeu à abertura do envelope "A", concernente aos documentos de
abilitação e deu vistas ao representante presente e credenciado para que rubricasse os documentos de
habilitação, em seguida deu vista aos demais membros que rubricaram a documentação juntamente
com o Presidente e logo depois passou a documentação para que o Engenheiro do Município aqui
presente também a rubricasse e fizesse a sua análise técnica. Concluída a análise por parte do
Engenheiro onde o mesmo afirmou que a documentação apresentada, referente à qualificação técnica,
atende as exigências editalicias, a Comissão passou a analisar toda a documentação apresentada, e
considerando o inteiro teor da análise técnica do Engenheiro acerca dos itens 3.7.1, 3.7.2, e 3.7.3 e seus
subitens, a Comissão decide, por unanimidade, declarar HABILITADA a prosseguir no certame, por

ter cumprido as normas editalicias e as normas da Lei Federal n" 8.666/93 alterada e consolidada, a
empresa OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Indagado do
licitante presente sobre a intenção de interpor recurso, o mesmo respondeu que não tinha intenção de
recorrer. Ato contínuo, o Presidente procedeu à abertura do envelope "B" - Proposta de Preços do
licitante habilitado, OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. O
Presidente deu vistas aos presentes para que rubricassem a proposta. Logo após, solicitou do

Engenheiro do Município aqui presente sua análise técnica. Concluida a análise por parte do
Engenheiro onde o mesmo afnmou que a proposta de preços em sua planilha orçamentária e demais
documentos referente ao projeto básico, atende as exigências editalicias, o Presidente juntamente com

os demais membros da Comissão passou a analisá-la, oportunidade na qual se verificou a
conformidade da mesma com as exigências fixadas no edital, inclusive quanto ao preço, razão pela
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