
ATA da reunião da Comissão Especial de Licitação 3 para recebimento dos Documentos de 
Habilitação  e  Propostas  Comerciais,  relativos  a  TOMADA DE PREÇOS Nº  20110010 – 
CAGECE,  cujo  objeto  é  a  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DO 
COLETOR  DE  ESGOTO  NA  Av.  JOSÉ  BASTOS  x  RUA  PADRE  CÍCERO,  EM 
VIRTUDE DAS OBRAS DO METROFOR, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS ESPECIAIS.

Às 9h do dia 18 de abril 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 recebimento 
dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais, relativos a Tomada de Preços em 
epígrafe. A sessão foi realizada pela Presidente em exercício, Maria das Graças Rodrigues, e 
os membros, Carlos Henrique Brito Sá Barretto, Ana Francisca Marinho Alves e Marcílio Alves 
de  Melo  Távora.  Apresentaram–se  para  o  embate  licitatório  as  empresas  ALTOS 
ENGENHARIA  LTDA-EPP,  representada  no  ato  pela  senhora  Maria  Jaqueline  Bernardo 
Martins  e  CONSTRUTORA GRANITO LTDA, representada  no  ato  pelo  senhor  Francisco 
Cavalcante Machado. A Comissão deu início a sessão com o recebimento dos envelopes "A" e 
"B" contendo os Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais, respectivamente. Após 
encerrado o prazo para o recebimento dos citados envelopes, a Comissão comunicou que 
nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e que não serão 
permitidos  quaisquer  adendos,  acréscimos  ou  retificações  aos  documentos  já  entregues. 
Posteriormente, executou a abertura do envelope pertinente aos documentos de habilitação, 
para em seguida analisá-los e rubricá-los.  A Comissão registrou a condição de Empresa de 
Pequeno  Porte  da  ALTOS  ENGENHARIA  LTDA-EPP.  Em  seguida  disponibilizou  os 
documentos aos representantes legais presentes a sessão, a fim de que os examinassem e 
rubricassem. Concluída a análise, a Comissão deliberou sobre os documentos apresentados e 
declarou HABILITADAS as empresas ALTOS ENGENHARIA LTDA-EPP e CONSTRUTORA 
GRANITO LTDA. Perguntado aos representantes legais se havia algum registro a ser feito 
em relação ao resultado ora proferido, esses declinaram do direito de interporem recursos 
acordando  com  a  decisão  prolatada  pela  Comissão.  Dando  prosseguimento  aos  atos 
estabelecidos no Edital a Comissão procedeu a abertura dos envelopes contendo as propostas 
de preços, transcrevendo os valores globais propostos, quais sejam: ALTOS ENGENHARIA 
LTDA-EPP  de R$ 202.657,34 e  CONSTRUTORA GRANITO LTDA   de R$ 201.547,82. A 
partir daí, a Comissão efetivou a rubrica de seus conteúdos e disponibilizou as propostas aos 
representantes  das  licitantes  a  fim  de  que  também  as  rubricassem.  O  resultado  do 
julgamento das propostas de preços será proferido em outra sessão pública cuja data de 
realização  será  devidamente  comunicada  aos  participantes.  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 pelos 
representantes legais acima nominados. Fortaleza, 18 de abril de 2011.
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