
ATA  da  reunião  da  Comissão  Especial  de  Licitação  3  para  dar  prosseguimento  ao 
processo licitatório relativo a  TOMADA DE PREÇOS Nº  20110002 – CAGECE,  cujo 
objeto  é  a  EXECUÇÃO  DA  AMPLIAÇÃO  DA  REDE  COLETORA  DE  ESGOTO  DO 
SISTEMA  DE  ESGOTAMENTO  SANITÁRIO  EM  MARANGUAPE/CE,  COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Às 10h30 do dia 21 de março de 2011, na Central de Licitações no Centro Administrativo 
Bárbara de Alencar, Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, Fortaleza – 
Ceará, reuniu-se a Comissão designada pelo Decreto Estadual nº 30.455 de 01/03/2011, 
para  dar  prosseguimento  ao  processo  licitatório  relativo  a  Tomada  de  Preços  em 
epígrafe, ocasião em que procederá a abertura do envelope que diz conter a proposta de 
preços  da  CONSTRUTORA  SANEFOR  LTDA habilitada  no  certame.  A  sessão  foi 
realizada  pela  Presidente,  Maria  das  Graças  Pinto  Rocha,  e  os  membros,  Maria  das 
Graças  Rodrigues,  Carlos  Henrique Brito  Sá Barretto,  Ana Francisca  Marinho Alves  e 
Marcílio  Alves  de  Melo  Távora.  Se  fez  presente  a  sessão  o  representante  legal  da 
CONSTRUTORA SANEFOR LTDA,  senhor  Hector  Guillermo Guillen.  A Comissão deu 
início  a  sessão  procedendo  juntamente  com  o  representante  legal  da  licitante,  a 
conferência  da  inviolabilidade dos  lacres  do envelope  supracitado,  para  em seguida, 
proceder  a  sua  abertura,  transcrevendo  o  valor  global  proposto,  qual  seja de  R$ 
33.158,88. A partir daí, a Comissão efetivou a rubrica de seus conteúdos e disponibilizou 
a  proposta  ao  representante  da  CONSTRUTORA  SANEFOR  LTDA a  fim  de  que 
também  a  rubricasse.  A Comissão  comunicou  que  a  proposta  de  preços  será 
encaminhada  ao  órgão  promotor  do  certame  para  fins  de  apreciação  e  que  o 
resultado  do  julgamento  será  proferido  em outra  sessão  pública  a  ser  marcada 
posteriormente e cuja data será devidamente informada ao interessado.  Nada mais 
havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a sessão e lavrada a presente Ata por 
Maria das Graças Rodrigues, que depois de lida e achada conforme, segue assinada pela 
Comissão e pelo representante legal acima nominado. Fortaleza, 21 de março de 2011.
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