ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS.
Aos 29 (vinte e nove) de Junho de 2021, as 08:45 (oito horas) na sala de comissao de licitacao,
reuniu-se em secao Publica, Sra. Sr. Michelle Roque Guedes presidindo a Reuniao, e o Sr.
Pedro Euz6bio Borges Lima Silva (Suplente) e Jannielly France Landim, membros da

Comissao de Licitagao, e sem nenhum representante das empresas presente, para abertura
das propostas de preaps da TOMADA DE PRECOS N° 22.07/2021-TP, cujo objeto 6 a
Contrataeao de Manuteneao de Jardins e Gramados em Pracas, na sede do Municipio e
Distritos de lc6/Ce. A presidente da comissao procedeu a abertura dos envelopes n° 02
Proposta de Precos, verificando se as propostas atendem as exigencias edilicias conforme
reza o art. 48, inciso I da lei de licitac6es, que foram analisadas pela comissao. Ap6s a
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6.1 do edital, deixando de apresentar a assinatura na carta proposta, 6.1.1.1 do edital,

deixando de apresentar a assinatura do engenheiro responsavel pela elaboraeao da proposta;
RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI, Motivo - foi desclassificada por nao atender os
requisitos do item 6.1 do edital, deixando de apresentar a carta proposta; FLAY
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS, Motivo - foi desclassificada por nao
atender os requisitos do item 6.1.1.1 do edital, deixando de apresentar composieao de custos
da propostas; FEITOSA LOCAC6ES E EMPREENDIMENTOS LTDA; Motivo - foi
desclassificada por nao atender os requisitos do item 6.1 do edital, deixando de apresentar a
assinatura na carta proposta, 6.1.1.1 do edital, deixando de apresentar a assinatura do
engenheiro responsavel pela elaboracao da proposta; e PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 1 ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELl; 2 - H 8 SERVICOS
DE CONSTRUCA0 EIRELI; 3 - PRIME TRANSPORTES EIRELl; 4 - NH SOLUCOES
'

cONSTRueoEs
E MATERIAis; 5 - visioN cONSTRucOEs E sERvlcos LTDA; 6 G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELl; 7 - MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA
LTDA; 8 -VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 9 -LIDER CONSTRUCOES
E SERVICOS;
10 -AR EMPREENDIMENTOS SERVIQOS E LOCAQ6ES EIRELl; por
atenderem as exigencias exigidas do edital. Ap6s analise das Propostas de Precos das
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sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais), conforme mapa comparativo em
anexo. 0 resultado sera divulgado nos mesmos meios onde circularam as publicag6es do
processo, e que a partir da data de publicaeao ficafa aberto prazo recursal conforme disposto
no art.109, inc. I alinea "a", da Lei n°8.666/93 e suas demais alterae6es. Nada mais havendo a
ser tratado o presidente deu por encerrada a sessao, lavrada a presente ata que lida e achada
conforme, vai assinada pelos membros da Comissao. Ic6/CE, 29 de Junho de 2021 as 11:30
horas.
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