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ATA DE ABERTURA EJTJLGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO N2
2019.2406-001SEMEB
Às 09:00 (nove horas) do dia 23 de setembro de 2019, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
estando presentes os integrantes da Comissão composta do Presidente: FRANCISCO VALTER
NOGUEIRA LIMA e seus membros: Ana Adília Maia e José Celio de Arruda, com observância das
disposições contidas na TOMADA DE PREÇO N2 2019.2406-001SEMEB, e Lei n°: 8666/93 e suas
alterações posteriores, cujo objeto é a RECUPERAÇÃO E COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA
DO SETOR NH4 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, o Presidente da Comissão de
Licitação deu início a sessão de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço acima
especificada. Continuando registrou a abertura das empresas habilitadas, a saber: ELET'ROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; TERRAFIXA PROJETOS E ENEGENHARIA LTDA - ME
representada pelo Sr. Alênio Cesar Leitão Costa, T FERREIRA P N CONSTRUÇOES - ME LOPES
CALISTO É CALISTO LTDA - EPP, BLOCO 3 EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA ME, representada pelo Sr. Aldymario Silva de Oliveira. Continuando o presidente
* então abriu os envelopes de PROPROSTAS DE PREÇOS, das empresas acima mencionadas que pelo
mapa de preços ficou assim a classificação: em primeiro lugar ficou a empresa LOPES CALISTO E
CALISTO LTDA - EPP, com valor de R$ 326,456,83 (trezentos e vinte e seis reais, quatrocentos e
cinquenta reais e oitenta e três centavos; em segundo lugar a empresa: TERRAFIXA PROJETOS E
ENEGENHARIA LTDA - ME, com valor de R$ 326.571,36 (trezentos e vinte e seis reais, quinhentos e
setenta reais e trinta e seis centavos); em terceiro lugar a empresa: T FERREIRA P N CONSTRUÇOES
- ME, com valor de R$ 337.594,89 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e
oitenta e nove centavos); em quarto lugar a empresa: BLOCO 3 EMPREENDIMENTOS,
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME, com valor de R$ 364.560,46 (trezentos e sessenta e quatro
mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos) e em quinto lugar a empresa: ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA, com valor de R$ 378.733,66 (trezentos e setenta oito reais e
setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo os mesmos rubricados pelo presidente e
os licitantes presentes, o presidente abriu espaço para os licitantes fazerem seus apontamentos chegando
aos seguintes resultados: o representante da empresa TERRAFIXA PROJETOS E ENGENHARIA
LTDA-ME, vez as seguintes observações: que as empresas LOPES CALISTO E CALISTO LTDA EPP; T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES - ME e BLOCO 3 EMPREENDIMENTOS,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, não apresentaram as composições auxiliares, conforme
•
solicitado no item 11.7.1 do Edital,- enquanto que o representante da empresa BLOCO 3
EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME, solicitou a analise do item
11.7.1.2 no tocante a memorais descritivos de todas as empresas. Continuando a comissão avisou que irá
fazer análise das propostas auxiliada pelo setor de engenharia, como também analisar os apontamentos e
levantados pela empresa acima mencionada e divulgar o resultado posteriormente em jornal de grande
circulação e diários oficiais, ficando a licitação suspensa para análise. Portanto, nada mais havendo a ser
consignado em ata, foi encerrada a sessão. Limoeiro do Norte (Ce), 23 de setembro de 2019.
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