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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES N'OI; N" 02 REF. A
TOMADA DE PREÇOS N'008/2021

(T.P 008/2021. tis l/2)

Aos doze dias do mês de agosto de DOIS MIL E VINTE E UM, AS NOVE HORAS. no prédio
sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da
Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Seúor Prefeito Municipal
através da Portaria n' 043, de 04 de janeiro de 2021, para o recebimento dos envelopes contendo
documentação (Habilitação e Propostas de Preços), da Tomada de Preços n" 00812021. Proc.
551012021, referente à Contratação de empresa com . serviços de PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM das ruas: MESTRI PEDRO GUAJIRU; JOSE BANTO DA SILVA, OLINTO JOSE
RODRIGUES; PASTOR JOÀO SOARES DA SILVA E SANTA EFIGÊNIA NO BAIRRO
SANTA TEREZINHA, pavimento e sinalização vertical em todas, pelo METODO
CONVENCIONAL. Originado pelo Convênio n' 90243812020 CR 1071800-91 12020 -
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado
no Diário Oficial da União, bem como na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.'8.666/93.
Foi declarada aberta a Sessão, foram protocolados os processos das seguintes empresas: KANOVA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÔES LTDA, CNPJ: 1I.306,I4IIOOOI.53 ; LA ENGENHARIA E
LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ: 24.621.93U0001-75 ; I{BS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ: 10.458.681/0001-90 ; TEC COMERCIO E

CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 30.198.52410001-08. Estas, por sua vez. protocolaram seus
envelopes e ausentaram-se, ficando presente apenas à empresa RIS ENGENHARIA EIRELI,
CNPJ no 26.421.34310001- 13, representada pelo senhor Rodrigo do Monte Ferreira de Sousa.
administrador, bem como à Comissão Permanente de Licitações. Na ocasião. foi feito os
procedimentos de sequencia da reunião, a saber: abeÍos os envelopes contendo a documentação de
habilitação da(s) licitante(s) participante(s), em seguida foram rubricadas pelos membros da
Comissão e representante(s) com poder legal para tal. fora (m) repassada (s) folha (s) tipo A4. para
que a (s) empresa (s) fizesse (m) seus apontamentos e manifestos a esta Ata, ao que a empresa
presente, sobre à empresa RBS CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. acrescenra:
"a empres4 no seu cartão CNPJ, não consta CNAE especifico para obra de pavimentação. A
empresa não apresentou a quantidade mínima de 50o% de acervo (atestado tecnico), no que diz
respeito ao serviço de piso intertravado, e ainda, na declaração de recebimento, pg 67, não consta
assinatura do engenheiro responsável técnico pela empresa." ; sobre a empresa LA
ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, acrescenta: "a empresa apresentou Certidão de FGTS
vencida. A empresa não apresentou a quantidade mínima de 50%o de acervo (atestado técnico), no
que diz respeito ao serviço de meio-fio. " ; sobre a empresa TEC COMERCIO E CONSTRUÇÔES
EIRELI, acrescenta: "A empresa não apresentou a quantidade mínima de 5070 de acervo (atestado

técnico), no que diz respeito ao serviço de piso inteÍravado" . Registre-se. a documentação da

empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES I-fOe, consta numerada em sua

sequencia, contudo, percebeu-se que na elenco numerico da pagina 3l a pagina 32, existe uma
lauda sem está numerada, poÍanto. esta Comissão não reconhece a sequencia em questão, não
responsabilizando-se por tal. Isto posto, essa Comissão De Licitação, em atendimento ao que

solicita no Edital no Item 06: 6.2., abre interstício de tempo para análise detalhada da

documentação, uma vez que se fizera presente unicamente à empresa retro citada. e que dará

conhecimento publicando-se posteriormente o resultado da referida análise no Jomal local. A
Comissão, após os trabalhos de praxe, Íinaliza essa primeira fase para análise. Nada mais a ser

tratado, nem discutido, o senhor Presidente dá por pausada a Sessão, onde segue lavrada à presente

ATA, assinada pela Comissão e licitante(s) presente(s).
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DRE DE

São Gonçalo do Amarante/RN, l2 de agosto de 2021

JO O MARIA P IRA DE OLIVEIRA
SOARES

PÍesidente da CPL-SGA/RN

MARCOS NIO CAMPOS
Membro e uipe de apoio

ASSINATURA DA(S) LICITANTE(S):

NAZA
MELO

Membro e equipe de apoio

LICITANTE ASSINATTJRA
,5./

ORDEM
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RIS ENGENHARIA EIRELI iz.,_"4"22*
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