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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRoCESSO/PMSGA/RN N.a 6255/202 1

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA _ SEMIFRA/SGA
CERTAME: TOMADA DE PREÇOS 009/2OZl
OBIETO: OBRAS CIVIS PARAA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO
A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONI\4NCIONAI DAS RUAS DACOMUNIDADE PADRE

JOÃo MAzuÁ,, SÃO GONÇALO DOAMARANTE/RN, OBJETO D0 TERMO DE C0MPROMTSSO Na

03527BB-51./2011 - MTNTSTÉRrO DO DESENVOLUMENTO REGTONAL - MDR

(TP 009-2021, Íls 1/2')

RELATÓRrO DE ANÁLrSE E RESULTADO DA (S) PROPOSTA (S) DE PREÇOS,
FASE 2 DO CERTAME EM TELA, OCORRIDO ENt tO/08/2021,É ASUMULA:

Aos dez dias do mês de agosto de DOIS MIL E VINTE E UM, às quatorze horas, no
edifício Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua
Alexandre Cavalcanti, s/n. o, Centro - São Gonçalo do Amarante/RN, foram
reunidos em Sessão pública à Comissão Permanete de Licitação, abaixo
subscritos, Presidente e Membros da CPL da Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante/RN, nomeados por intermédio da Portaria n.q 043 de 04
de janeiro d.e 2021, com a finalidade de prosseguir na análise da documentação
das Propostas de Preços apresentada (s) pela (s) empresa (sJ, habilitada (s),
relacionada (s) na Ata da Sessão Pública anteriormente realizada, em data
anteriormente citada. Registre-se, preliminarmente, que a documentação se

encontra com vistas franqueadas. Procedendo a análise apurou-se o seguinte
teor,:

Conforme anotações supracitadas, a [s] licitante [s) produziu (ram) sua (s)

documentação (ões] de acordo com as exigências do edital para esta fase, desta

forma, resta evidenciado que apresentaram valor global abaixo do montante

estimado pela administração, com quantitativos, valores e prazos conforme

solicitados nas planilhas referenciais acostadas aos autos do Processo, sendo

esta (sJ, consequentemente, considerada (s) "aceita (sJ". Máxime, à empresa

centro Admrnisratvo. Av. AlexandÍe cavalcanf, s/n, cento. cEP 59.290-000 - TeleÍone (84) 991055180

Cr,fpj óg UôS.lOZtOggf .35 Endereço Eletóni:o: w*,ru.saosoncalq.sLp'.br - E-mail cpl@saogoncalo.m.gov br
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PROPOSTAS DE PREÇOS -TP OO9-202L VALOR REF.: R$ 915.529,81

EMPRES. HABIUIADA (S) Responúvel
Técni(rAdminbtrôtivo

VALOR DA
PROPOSTA

PERCENTUAL

INFERIDO
SITUAÇÃO VÉNCEDORA

1"

LPR

COtiSTRUçÔES E

sERV|çOS LTDA -
ME - CNPJ

17.707.527/000í.53

José Femandes
Sobrinho
CREA:210.5í0.587-4

R$ 8í4.585,82
(oitocêntos e
quatoze mil,
quinhentos e

oitenta e cinco
reais e oitênta e
dois centavos)

11,02"/" xACETTA
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(rP oog-zozt, tls 2 /21

LpR coNsrRuçÕrs E sERvrÇos LTDA - ME, cNpJ: 17.707.s27/0001-s3,
classificada como sendo 1o lugar, conforme se depreende na tabela supra,
apresentou proposta abaixo do valor referencial, assim sendo, esta CPL,
DECLARA, a empresa anteriormente citada, VENCEDORA desse Certame
Licitatório.

Concluída a análise de toda (sJ a (s) documentação (õesJ apresentada (s) pela
(s) empresa (sJ acima relacionada (s), a CPL encaminha esta Ata com o registro
de inteiro teor da [s) constatação (ões) apurada (s] para publicação através de
extrato na Imprensa Oficial da sede deste Município, nos termos do art. 109,
inciso I, alínea "a" da Lei Federal n.e 8.666/93, outrossim, dá a conhecer e

disponibiliza aos interessados que, tencionando, terão vistas aos autos, bem
como, propõe à Secretaria de Infraestrutura do Município para análise na
integra da proposta vencedora e, em seguida devolva o processo para
prosseguimento dos trabalhos de praxe. Nada mais havendo a acrescentar, nem
mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata/relatório, que será assinada por
todos os membros da Comissão e por quem mais o desejar fazer.

São Gonplo do Amarante/RN, 10 de agosto de 2021,

IOAO MARIA P REIRA DE OLIVEIRA SOARES

Presidente CPL-SGA/RN-PorL043/202 1

MARCOS ONIO CAMPOS

Membro e uipe de apoio

VALD IRCASUSA BARBOSA

Membro e equipe de apoio

c€nlro Adminisfativo. Av. AlexandÍe Cavalcanl, s/n, Ceflro. CEP 59 29G000 - TeleÍone (84) 99'1055'180

CNPJ 08.709.4020001-35. EndeÍêço Eletónico: $1'1ôi.s@&ot!ç!lo rn.go\'.br - E-ma'l: cpl@saogoncalo m gov'br
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FRGSSOFi,6GAFN N:6662U1
INIEFESSADO SECFEIAFIA WNOPAT E INFMESIFI.,ruM-SEMIFM,§GA
cERTtE IoflÁÍIA DE PRE@§ üMPt
oBEI0 cBRAs ov§ PAM A ccl,§Lu§Áo B,s cBRAs DE oFEMcE E pAv]ÀcMASo A pARAliEpipEm pao tÉroo co\\ENclolAt oAs FLlAs M
cclluNlMDE PAre JOÂo r,taRA SÂ0 CCÀrÇAto 00 AlvtAtuNIEFN, G.ErO DO TEFMO 0E Cü,PRO SSO rr 03tZ/8&512011 - MNSÉRO DO DESENV0-VüyEIÍO
tEClo'lAL-l!DR.

(tP 009.2021,lt! l/2)

RELATôR|o DE ANÂLtsE E RESULTADo DA (s) pRoposÍA (s) DE pREqos, FASE 2 oo CERTATE Ef, TELA, ocoRRtoo Ef, í0/08/202í, É

A SI,'ÚULA:

A06 dez dias do mês de agosto de DOIS MIL E VINÍE E UM, às qualoíze hords, no edíicio Sede da PreÍeituc Municipalde São Gonçâlo do ArÍarante,
sito â Rua AlexandÍe Cavalcanti, s/n. ", Centrc - São Gonçalo do AmaranldRN, íorrn rcunidos em Sessáo públila à CoÍnbsâo Permanete de Licitação,
âbaixo subscdtos, Prcsidenle e M€Ínbíos da CPL da Píeíeiturd Municipal de Sáo Gonçalo do AmaGntdRN, nome2dos por inteímedio da PoÍtaíia n.o

043 de tl4 de janêiÍo de 2021. coín a linâliijâde de pÍlsseguir m análise da documentaçtu das P.opqslas de PÍeÇos apiBentada (s) pela (s)emprcsa
(s), habililada (s), Íelacionada (s) na Ala da Sessão Pública anterioÍmente Íealizada, em data anteíioímente ctadâ. Registrc-se, prclimimÍmente, que a
documentaçáo se encontÍa com vistõ Íraoqueadas. Pocedendo a análise apuÍou{e o seguinle leor,l

ConÍome ânotaçóes supÉcitadas, a (s) licitanle (s) píoduziu (ram) sua (s) documentaçáo (óes) de acoído coín as exEências do edital para esta íase,

desla
Ioma, r6la evidenciâdo quê apíesentâGm yâlor globâl âbâixo do montanle estimâdo pêlâ administraçáo, com quantíâtivos, valores e prazos conloÍme
solicitados nas plaoilhas refeÍenciais acosladas aos aulos do Processo, sendo esla (s), consquentemente, consideÍada (s) 'aceita (s)'. Máxime, a

empresa

(ÍP 009-202í, ffs 22)

LPR CONSTRUçoES E sERvlÇos LTDA - E CNPJ: 17.707.52710001.53, classificada como sendo'lo lugar, coníorme se depreende na tabela
supra, apresentou proposta abaixo do valor reÍerencral assm sendo, elta CPL DECLARA a êmpresâ ânteíoÍmente cilada, VENCEDORA desse

CeÍtame LicilatóÍio.

Concluida a análise de toda (s)a (s) documentaçâo (óes) apresentada (s) pela (s) emprcsa (s) eima relacionada (s), a CPL encaminhâ esta Atâ com

o Íegislro de inteio teor da (s) constataçáo (óes) apurada (s) paía publicaçáo através de extGto na lmprensa Ofrial da sede desle Municipio, nos

temos do art. 109, inciso l, alinea 'a'da Lei Federal n " 8.666/93, outrossim, dà a conheceí e disponibiliza aos intercssados que, lencionando, leÉo
vislas aos aulos, bem como, pmpõe a SecretaÍia de lníraestrutura do Municipio para aúlbe na iílegra da proposta vencedoG e em seguida devolva

o pÍocesso paG posseguimento dos tíabalhos de píaxe. Nada mais havendo a acíescentaí, nem mesmo a assunlar lavrou-se a presenle Ata/rclatôrio,
que será assinada por todos os membros da Coínissão e poí quem mais o deseiar fazeí

SôGceáóAÍrÊ.rt'FN. 10ôA(úde2O1

,0A01\,1ÂFtAFEEIRA tE OI/EMSOÂ8ES
FEskítCR§C*FNft0gml

lltaRCGAVIü.llOCllYPC§
l,&Íheqpde@b

VAIE\.||RCDSI§A BARBC6A

tutÍtoeE+êAn

Centro Administrâtrvo. Av. Alexandre Cavalcantj, s/n. Cêntro. CEP 59.290-000 - TeleÍone (84) 991055'180

CNPJ 08 709.402i0001-35 Endereço Eletrônico; rvrvw.saogoocalo.r.t.pY.E - E-mail: cpl@saogoncalo.rn.gov.br
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