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ii:stado do Ceará 

Governo Municipal de Mucambo 
Com1s ão Permanente dr Licitação 

ATADA SE ÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO Nº 2/20 15082401 FM E 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para os serviços de construção do muro de fechamento da Quadra 
Coberta com Vestuário padrão FNDE , na localidade Distrito de Carqueijo, conforme projeto básico 

\ os 23 de etembro de 20 15, às 08:00 horas. reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Mucambo, e tando presentes os membros: FRANCJ CO ROBERTO DE CARVALHO ALVES - Presidente, 
ANTO 10 ALVES DE OUZA - Membro. FRANCI CO JOSEMBERG BEZERRA DA TAS - Membro. para 
proceder a abertura referente ao processo licitatório nº 2/201508240 lFME, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para os serviços de construção do muro de fechamento 
da Quadra Coberta com Vestuário padrão FNDE , na localidade Distrito de Carqueijo, conforme projeto básico. À 
presente abertura compareceram as licitantes: PLANA CONSTRUÇÕES E EDLF!CAÇÕES LTDA-ME, representado 
por DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE, HABITE ENGENHARIA E IMOBILLARIA EIRELI-EPP, 
representado por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS. O trabalho da comissão iniciou-se com o 
recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços e o recolhimento da 
a inatura. na li ta de presença. das licitantes pre entes à ses ão. Em seguida foram abertos os envelopes contendo o 
documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes presentes. Após a análise de 
toda documentação das I icitantes participantes do presente certame, a Comissão concluiu que foi HABILITADA para 
a ·egunda fa e do pre ente certame, por terem atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, a 
empre a licitante: HABITE ENGENHARLA E IMOBILIARIA EIRELJ-EPP. 
O participante PLA A CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA-ME foi inabilitado pelo seguinte motivo: O(a) 
licitante foi inabi litado por apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) perante a Fazenda Pública 
Municipal de Mucambo, FORA DO PRAZO DE VIGÊ CIA. de acordo com item 4.2 .2 - "d" do Edital. 
) enhor Presidente perguntou aos licitantes presentes sobre a interposição de recursos e todos declararam que 
rc:nuciariam ao direito e o sr. Presidente determinou que se lavrasse o referido Termo de Renuncia, que foi assinado 
pelo licitantes. Em eguida o senhor presidente convocou os representante presente para a abertura do Envelope 
Propo ·ta de Preço da empre a habilitada, de acordo com o item 6.1 "d" do Edital. Para constar, lavrou- e apre ente 
ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes. 
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