
ATA da  reunião  da  Comissão  Especial  de  Licitação  02  para  dar  prosseguimento  ao  certame  do
EDITAL  DE  LICITAÇÃO  Nº 20200002  - REGIDO  PELA  LEI  13.303/2016,  de  interesse  da
METROFOR, cujo objeto é a LICITAÇÃO COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO PARA
CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO EM CAUCAIA -CE – LINHA OESTE DO METRÔ
DE FORTALEZA

Às  9 horas do dia  25 de maio de 2020, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Av. Dr. José
Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz, CEP: 60811.520 – Fortaleza - Ceará, reuniu-se a Comissão
designada pelo Decreto Estadual que ora integra o Processo Licitatório, com os seguintes membros:
Iara Maria de Oliveira Mesquita - Presidente, Maria Ângela Martins Mendes Cavaleiro e  Rosangela
Maria Maia Rosa – Membros, para dar continuidade ao processo licitatório. Participou da presente
sessão pública o licitante BEZERRA FREITAS ENGENHARIA LTDA.-ME, representado pelo Sr. André
Augusto Bezerra e Silva de Freitas, portador da Carteira de Identidade nº 2000010103245–SSP-CE.
Na sessão ocorrida às 9 horas do dia 20 maio de 2020,  após encerrada a Fase de Lances, restou
classficada em 1º lugar, a licitante BEZERRA FREITAS ENGENHARIA LTDA.-ME, por ter apresentado
o Melhor Lance para a Administração, resultando sua Proposta de Preços no valor de R$ 130.000,00.
Encerrada a fase de lances e  confirmada a efetividade das Propostas dos licitantes, foi  concedido à
BEZERRA FREITAS ENGENHARIA LTDA.-ME,  classificada em 1º lugar, o  prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados a partir de 21/05/2020 e findo às 17h30 do dia 22/05/2020, para apresentação de sua
Proposta  de  Preços  adequada  ao  seu  lance  ofertado,  seguida  de  todos  os  anexos  e exigências
descritas no subitem 8.4.1. e seguintes do Edital, ficando marcada para as 9 horas do dia 25/05/2020 a
sessão pública para abertura do Envelope da Proposta de BEZERRA FREITAS ENGENHARIA LTDA.-
ME,  adaptada ao Menor Lance Ofertado, caso a Licitante o apresentasse à Comissão.  Cumprindo o
prazo estabelecido, às 11 horas do dia  22/05/2020, a BEZERRA FREITAS ENGENHARIA LTDA.-ME
entregou a esta Comissão o  envelope lacrado com a identificação de sua Proposta de Preços da
licitação sob comento. Dando continuidade, a Presidente rompeu, na presente sessão pública, os lacres
do envelope da referida Proposta, cujo Preço Global é de  R$  R$ 130.000,00. Referida  Proposta de
Preços foi rubricada pela Comissão e será encaminhada à METROFOR para análise e parecer técnico.
O julgamento dessa Fase de Proposta de Preços será divulgado em uma nova sessão pública, em data
a ser  marcada,  oportunidade em que será dada ciência aos licitantes  com a devida antecedência
mediante notificação por e-mail. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  achada  conforme,  segue  assinada  pela  Comissão  e  pelo
representante  legal  do  licitante  acima  identificado.  Esta  Ata  será  digitalizada  e  disponibilizada  no
site:www.pge.ce.gov.br.
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