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Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação 03 para processar a TOMADA DE
PREÇOS Nº  20200001 – SESA  cujo objeto é a  LICITAÇÃO DO TIPO MENOR
PREÇO  PARA  IMPLANTAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO  E
TRATAMENTO  DE  AR  DA  UNIDADE  PARENTAL  DO  HOSPITAL  GERAL  DE
FORTALEZA - HGF.

Às  9h30  do  dia  26  de  outubro  de  2020,  na  Central  de  Licitações  no  Centro
Administrativo  Bárbara de Alencar,  Av.  Dr.  José Martins Rodrigues,  150 – Edson
Queiroz,  Fortaleza  –  Ceará,  reuniu-se  ordinariamente  a  Comissão  Especial  de
Licitação 3, designada pelo Decreto Estadual nº 33.628 de 15/06/2020, composta
dos  seguintes integrantes:  Maria das Graças Pinto Rocha - Presidente, Maria das
Graças Rodrigues e Ana Francisca marinho Alves - Membros, para nos termos da
legislação pertinente, dar prosseguimento a licitação em epígrafe, ocasião em que
procederá a abertura da proposta de preços. A licitante não se fez representar nesta
sessão. Inicialmente a Comissão registrou a inviolabilidade dos lacres do invólucro
que dizia conter a proposta de preços,  para em seguida proceder a sua abertura,
transcrevendo o valor global proposto, quais sejam: 

EMPRESAS VALOR GLOBAL (R$)
IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA                 409.861,15

A  partir  daí,  a  Comissão  efetivou  a  rubrica  de  seu  conteúdo.  Posteriormente,
registrou que o resultado do julgamento dessa fase será divulgado em outra sessão
pública  cuja  data  de  realização  será  devidamente  informada  ao  interessado,
porquanto  procederá  o  encaminhamento  da  proposta  para  análise  por  parte  da
setorial. Nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a sessão e lavrada
a  presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  achada  conforme,  segue  assinada  pela
Comissão. Fortaleza, 26 de outubro de 2020.

Maria das Graças Pinto Rocha
               Presidente

Ana Francisca Marinho Alves
Membro

Maria das Graças Rodrigues
Membro
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