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INTERESSADO: SEMINFRA
CERTAME: TOMADA DE PREÇOS N" OO9i2O2l
ASSLINTO: obms civis para a conclusão das obras de drenagem e
pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional das Ruas Da
Cornuniclade Padre João Marria, São Gonçalo do Antarante/RN. ob-ieto do
Termo de Compromisso n' O-351788-5 l/201 1 - Ministério Do
Desenvolvirnento Regional - MDR.

(TP 0oe-2021, fls l/2)

RELATORIO DE ANÁLISE DA D()CUMENTAÇÃO APRESENTADA
PELAS EMPRESAS LISTADAS NA SÚMT]LA DA SESSÃO INICIAL
EM tO/Aa/2021.

O presidente da C-'t»rrissão Permanente de l-icitação dzr Prelêitura
Mr-rnicipal de São Gonçalo do Arnarante/RN, nomeado por interrnédio da
Portaria n." O43/'>O21. procedeu análise da documentação apresentada pela
empresa relacionada na Ata da Sessão Pública inicial realizada nesta mesma
clata. Segue súmula amparzlcla, tambér.r-r, pelo teor do que alude o ltenr 4.O,

subitem 4. 1, bern como en) 4.4, das exigências do eclital do (lertame ern
comenlo:

a) LpR CONS]'RU(]ÕHS r.: SERVI(]OS t.'rDA ME, CNPJ N"
17.707.527/OOOl -53:

1. HABILITAÇÃ() JURÍDICA: Atendeu às solicitações a esse item:

2. QTIALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FTNANCEIRÁ': Atendeu às

sol icitações a essc ilem;

3. REGTILARIDADE FISCAL: atendeu às solicitaçôes a esse item;

4. QUALIFICAÇÃO TECNICA PROFISSI()NAL/OPERACIONAL:
Atendeu inteiramente às solicitações a esse itern, à ernpresar apresentou CRQ-
PJ-CREA-RN : I 383 1 1O/2O21 -Ch:ZDaYW; apresentou CRQ-PF-CIREA-RN :

l3al532/2O21-Ch:833ca, do prolissional, José Fernandes Sobrinho-Iing."
C ivi l, registro n" 2 1 O5 1 O5 87-4; ART-C-.F. :RN2OrO03 76653, apresentou cópi a

do Contralo de Preslação de Sen'içr-rs do ProÍ'issional em tela, cotnprovandc-r

pertinêrrcia com o quadro da empresa, CAT:132725O/2Ola- Ch: Qaarü'W -
ART:RN20I 70131290 Fornecida pela Pretêitura Mur-r. De Vern C-'ru;y'RN;
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CA'f:W'Htl-'I I 175/201S-Ptotocolo:PROOO I OO97015-Hrn issão:20lO l /rO l 5,
Í'omecida pela empresa Novo Mercado Empreendimentos Imobiliários LTDA,

(TP {D9-2O21, fls 212)

comprovanclo. de'sta Í'orma, ap(idão, medianle capacitação e experiôrrcias
tecno-prol'issio-operacional, respeitado atendimento aos quantitativo rnínimos
necessários solicitados:

5. OUTRAS EXIGÊNCIAS: Atcndeu às exigências;

DA C()NCLUSÃO: Dessarte, a Empresa, LPR CONSTRUÇÕES E
SERVI(lOS LTD.4'- ME,, fcri considerada, isonorn icarne nte, HAIIILITADA
à tàse seguinte desÍc procedinrcnto licitatório;

l;inalizada a análisc dc toda docurnentaçào apresentada pcla enrpresa
acirna rclacionada, à Comissão encar-ninha csta Ata com o registro dc' inteilo
teor das constatações apuladas para publicação âtravés de extrato na lrnprensa
OÍicial da scdc deste Mlrnicípio, a partir da data da publicaçào deste ato
administrativo (resultado), rlos tcrrrros do aí. 109, inciso I, alínea "a" cla l-ei
Federal n." ti.666/93. Outrossim, dá a conl.rccer c disporribiliza aos intcressados,
que querendo, terão vistas dos autos, bem corno, propõe à Secretaria de
lnfraestrulLlra para análise da documentação integralmenle e, ern segrrida
clevolva o proccsso pâra prossegrrimento dos tr:rbalhos de praxe. ReÍ'clrce-se
que a docurnentaçào se encontra corn vistas Íianqueadas. Nada n.rais havendo
â acrescenlar, nem mesnlo a âssuntâr, lavrou-se a presente Ala, que será
erssinada pclr todos os n-rembros da Corrissão e por quem rnais o desejerr Íàzer -

São Gonçalo do Amaranle-RN, lO de agosto de 2O21,
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