
 

 

 

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

REFERENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, TOMADA DE 

PREÇOS Nº 01/2016, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA SEDE DO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ. 

 

 

Às dez horas e dez minutos (10:10) do dia dezenove de abril do ano de dois mil e 

dezessete (19/04/2017), na sede do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 

CEARÁ, na Av. da Universidade, 3057 - Benfica, nesta Capital, reuniu-se, em sessão 

pública, os membros da Comissão de Licitação do CRC-CE, nomeados pela Portaria 

CRCCE nº 051/2017, representada pelos seus membros, LEÔNIDES FERREIRA DE 

HOLANDA JUNIOR – Presidente, FRANCISCA LIDIANE DA SILVA LIMA e WAGNER 

DUTRA DO CARMO - Membros. Presentes, ainda, o Sr. PAULO AFONSO DE PINHO 

RÊGO – Engenheiro Civil, o e Sr. DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO 

representante da empresa IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. Vale ressaltar que 

esteve também presente na sessão o Sr. MARCELO CARNEIRO LIMA representante da 

empresa OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, tendo 

adentrado à sessão às dez horas e dezesseis minutos (10:16), após o início da mesma. Na 

oportunidade, procedeu-se à análise dos documentos extraídos do envelope de habilitação 

da empresa classificada em 1ₒ lugar, que é IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, tendo 

sido considerado a data de entrega de tal envelope a esta Comissão, que foi a data da 1ₐ 

sessão, ocorrida em oito de dezembro de dois mil e dezesseis (08/12/2016). Ao examinar a 

documentação apresentada verificou-se que foram atendidos os requisitos de habilitação 

dispostos no edital. A CPL verificou, ainda, através dos sítios eletrônicos a regularidade 

fiscal, trabalhista e técnica da empresa IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP também 

nesta data, anexando a esta ata as certidões e demais documentos exigidos em edital, com 

validade atual. Todos os documentos foram rubricados pelos membros da CPL e pelos 

representantes das empresas presentes. O Presidente esclareceu que será encaminhado 

aos licitantes o resultado da sessão de análise da habilitação, além de publicado no site do 

CRCCE, sendo concedido prazo de recurso, como previsto em Edital. Após o transcurso do 



prazo de recurso será encaminhado os autos da TP 01/2016 para adjudicação e 

homologação de seu resultado, tendo como vencedora a empresa IRMEC 

CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 

encerrados os trabalhos, às 11h28min, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e 

aprovada, será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e os presentes. 
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Presentes:  

 

 

MARCELO CARNEIRO LIMA - OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇOS LTDA 

 

 

DANIEL RANDAL MOREIRA MENDES CARNEIRO - IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA – 

EPP. 

 


