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PROCESSO/PMSGA/RN N.a 6933/2021
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- SEMIFRA/SGA

013/2021
panelnlnpÍpEDo
oBfETO: PAVIMENTAÇAO À
- MmODO BRIPAR, E DRENAGEM DA RUA
MOI{TES CLÁR0S, Bairro Serrada, no Município de São Gonglo do Amarante/RN, Convênio
Ns 016/2017- Secretaria De Estrdo De Infraestrutura - (SIN).
CERTAME: TOMADA DE PREçOS

(T? 013-2ozL, Íls t /2)

RELATÓRrO DE ANÁLrSE E RESULTADO DA(S) NOVAS PROPOSTA(S) DE
PREçOS, FASE 2 DO CERTAME SUPRACTTADO, OCORRIDO ENt09/09/2O2L,

l

É

sutuuta,

Aos quinze dias do mês de outubro de DOIS MIL E VINTE E UM, às dez 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.a 043 de 04
de janeiro de 202L, com a finalidade de prosseguir na análise da documentação
d.as Propostas de Preços apresentada (sJ pela (s) empresa (s), 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,:
PROPOSTAS DE PREÇOS -TP
EMPRES. HABILITADA (S)

LPR

la

COI{STRUçÔES E
SÊRVçOS LTDA-

iIE

-

CNPJ

í7.707.527'000í.53

Responsável
TécnicdAdminislrativo

José

Fernandes
Sobrinho
CREA:21 0.5'í 0.587

4

0r3-202L

R$ 43.166,26

VALOR REF.:

VALOR DA
PROPOSTA
R$ 37,970,54

0rtinta e sete
mil, novecentos
esetênta reais e
cinquênta e
quatro centavos)

PERCENTUAL

INFERIDO

S

UAÇÃO

12,03"/o

ACETÍA

06,25%

ACETTA

VENCEDORA

x

R$ 40.466,55

R SEI,IA

LOCAçÃO E
sERVrçO DE
EilGENHARIA

Raul

-

CNPJ:
23.t130.í320001.59

Victor
Valetim de Sena CREA:21í.046.601

4

(Quarenh mil,
quatrocentos ê
sessenta e sêis
reais e cinquênta
e cinco
cêntaros)

centro Administrativo, Av Alexandrê cavalcanti, sh, ceírtro. cEP 59 290-000
CNPJ 08.709.402i0001 -35 Endercço Eletónico s'w*.saogortcalo.m.gor"br
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Conforme anotações supracitadas, após solicitação e apresentação de novas
documentações à fase 2, com publicação no Jornal Oficial em 01,/L0 /2021,, p4, a
(s) licitante [s) produziu (ram) sua (sJ 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 (s), consequentemente,
considerada (s) "aceita (s)". Máxime, à empresa LPR CONSTRUçÔES E
SERVIçOS LTDA - ME, CNPf : 17.7O7.527 10001-53, classificada como sendo
Lq 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 (ões) apresentada (sJ pela
(s) empresa (s) 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, alinea " 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, 15 de outubro de 2021,

JOAO MARIA PE

&_=

DE OLIVEIRA SOARES

Presidente CPL-SGA/RN-Port043/202 1

!§ún,..,.Y 2 d,
FúVIATHAYS
Membro e

MARCOS

Membro e

0\,Á*o;,..-.t

P. DE

OLIVEIRA

de apoio

ONIO CAMPOS
de apoio

cêntro Administrativo, Av. Alêxandre cavslcanti. s/n, cenlo. cEP 59.290-000 - Telefonê (84) 991055'180
CNPJ 08.709.402/0001-35. Endêreço Eletônico: wu, r.saogoucalo.m.sov.br - E-mail: cpl@saogoncalo m.gov.br

