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Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação 3 para  processar  a LICITAÇÃO Nº
20210012 – COGERH, PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI N°13.303/2016, cujo
objeto  é  a   LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  PARA  CONTRATAÇÃO  DO
SERVIÇO DE  INSTALAÇÃO DE  MEDIÇÃO DE  ENERGIA  EM REDE  PRIMÁRIA
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS EB’S GAVIÃO, ACARAPE E PACOTI
AUXILIAR. Às 9h30 do dia 09 de novembro de 2021, 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 34.063 de  12/05/2021,  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,
processar a licitação em epígrafe. A Presidente da Comissão instalou a sessão solicitando
da empresa que acorreu ao certame, a entrega dos documentos exigidos para fins de
credenciamento e das declarações, conforme previsto no item 4 do Edital, executando na
ocasião a conferência dos mesmos. A partir daí a Comissão procedeu o recebimento dos
envelopes "A" e "B" contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação,
respectivamente. Participa deste certame a seguinte empresa: 

EMPRESAS CNPJ REPRESENTANTE LEGAL
ATHOS  SERVICE  CONSULTORIA  E
SERVIÇOS LTDA ME 17.737.258/0001-78 Edilberto de Souza Rodrigues

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  seriam  permitidos  quaisquer  adendos,  acréscimos  ou  retificações  aos
documentos já entregues. Dando prosseguimento aos atos estabelecidos no edital,  a
Comissão  procedeu  a  abertura  do  envelope  que  diz  conter  a  proposta  comercial,
transcrevendo o valor global proposto, conforme segue:

EMPRESAS VALOR GLOBAL (R$)
ATHOS SERVICE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 337.657,50

A partir daí, a Comissão efetivou a rubrica de seus conteúdos e disponibilizou a proposta
ao representante da licitante para que executasse o mesmo procedimento, o que foi feito
pelo  representante  legal  presente.  Confirmada  a  efetividade  da  proposta  comercial
apresentada, a Comissão procedeu a uma negociação com a licitante que fez ofertas de
menores valores para a execução do objeto da licitação em questão, quais sejam: 

OFERTAS VALOR GLOBAL (R$)
PREÇOS INICIAL PROPOSTO 337.657,50

1ª LANCE 330.657,50
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2ª LANCE 327.657,50

3ª LANCE 325.657,50

Finalizada  a  fase  de  negociação  em  que  a  empresa  propôs  o  valor  global  de  R$
325.657,50 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta
centavos), a Comissão convocou a empresa ATHOS SERVICE CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA ME, para que no prazo de 02(dois) dias úteis, contados a partir de 10/11/2021,
apresente todos os documentos elencados no subitem 8.3. do edital, com os respectivos
valores adequados ao lance vencedor. O envelope que diz conter os documentos de
habilitação, teve seus lacres rubricados pela Comissão e representante legal. 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 e representante legal
presente. Fortaleza, 09 de novembro de 2021. 
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