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NIODALIDADEi CONCORRÊNCIÀ PÚBLICÀ I,AR4. I{ECISTITo DE PRE
OBJETO: Selcção de melhor proposta visando o registro de Ireços para futuros e evelltuais
scrviços comum de engenhari,r prrâ mânutenção prevcnliv:r e corretivA dtls instâlâçõcs fisicâs
prediais c cquipamcntos públicos, com fornecimento de mito de obra, materiais e peças dc
reposiçâo, por pljrccnfual de desconto sobre as tabelas de serviços c insumos dâ SEINFRA 27
e 27.1, conr dcsoncração, pâra atender as necessidades de div€r'sâs Secretalias clo Municipio
de

^râcllli/CE.

Comissão I']ermanente Centrâl de Licitação da PrcfcitLuâ MUnicipal dc Aracati rerrnirr-.r pr .L
^
rrnalisar
e.iLrlgar as habilitaçôcs dês licitanles nâ CoDcorrêDoia Pública acina referenciada, que da
sur !erificaçào e análisc, Íbi dccidido o seguiite resultado:

HABILIT
rMPRLSA(S) INABILITÀDÂ(S)l
01. I T S SERVIÇoS DE CONSTRUçOES D COMIIIICIO LTDA
Obs: Rclcrclrle ao llem:
03.04.4 - Pâra fins da conrprovação de quc tÍatâ o itcrl 03.0,1.3, são consideradâs parcelâs
de mêior relevância com quântidades lninimasi
d) Execução de letreiro - ll}tra cm paredcs: 3.500 unidâdes;
h) Exccução enr polimento de piso industrial: 1.500 in';
i) Lxecução em piso molto FCK 13,5 MPA: 300 m3;
J) Execução en lorro PVC lambri (100x6000 ou 200x6000)rrn lornecirnento c

-

-

nmntagemr 1.200m'?:
n) lnÍalâçâo de alambrado c/lcla de rylon fio esp.=3 nnr e ntalha de (5 x 5) clnt 1.800 nr'1t
p) Exccuçâo c/ ârgaDrassa de cimcnto c arria pcneifâdâ: 5.500 nrr;
q) Ilxecução dc chapiscô c/argaDlâssa de cimento c arcia s/pc,lcirar trâÇo
esp.= 5 rnlnl
7.000 m:r
s) InstalaçÀo de cabo cm PVC 1000 v 2,5 mm2: 25.000 m;
t) InstâlaÇão de câbo em PVC 1000 v 70 nrm2i 2.000 m;
rv) Iixccuçâo em cornpactâção mecânica dc calçânenlo c/complctador tipo sapo: I0.000m2;
x) Execução de pavirnerÍação em paralclcpípcdo c/ rcjunlenrenlo: 1.000 m'?;
y) Execução de piso prc-moldado aÍiculado e interlravado de 16 laccs - c = 6,0 cnr:

l:l

Ll00nr'l
Portanto ficarrdo inabilitada por descutnprir cláusuias cditâlÍcias.

resunilane te fio ficsmo Ditirio OJiciol que liü gou
en qtesliio c lispottibilizudo no pottutl lí! liLitítçõcs ,to tiite do TCE,

- O tesultukh íÍíltti ohlilo setú ditulg«lo
cetíame

Salâ dâ Comissào Cenlr'a1 de l-icitação da PrcÍcitura dc

aos 08 dc [ovclnbro dc 202

^racâti.

Presidente da Cornissão
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