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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N'02 REFERENTES À
CONCORRÉNCIA PÚBLICA N' OO5/202T.
(Cc 005/2021, fls. l/2)

Aos vinte dias do mês de dezembro de DOIS MIL E VINTE E UM, às nove horas e dez minutos,
no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Conçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos
da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Seúor Prefeito Municipal
através da Portaria no 043, de 04 de janeiro de 2021, para o abertwa dos envelopes contendo
documentação (Propostas de Preços), da Concorrência Pública no 00512021, Proc. 772612021,
referente à contratação de empresa prestadora de serviços de engeúaria para executar obra civis de
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÔES FÍSICAS DA TINIDADE PÚBLICA DE
ACOLHTMENTO
CASA ABRTGO, NO MUNrCÍprO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTEiRN, Contrato de Repasse N' 827798/2016 FNAS CAIXA
Processo no
2640.1031565-15/2016. Registre-se, o aviso de convocação foi publicado na Imprensa Oficial nos
termos da Lei Federal n. " 8.666/93: a fim de procederem a abertura dos envelopes de Proposta de
Preços do Certame supracitado, das empresas habilitadas conforme Ata de julgamento da Fase l.
anterior, com publicação na data de l7llll2021. na Imprensa Oficial. Registre-se, não houve
licitantes presentes. Dando seguimento à reunião, foram abertos os envelopes contendo as propostas
de preços de cada empresa os quais ofeÍaram os seguintes valores: empresa GM ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ: 22.873.484/0001-16. com o valor globat de RS 34.981,53 (trintâ e quatro mil,
novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos); empresa ETC EMPRESA
TECNICA DE CONSTRUÇÃO enUt, CNPJ: 35.258.06910001-02, com o valor global de R$
41.522.39 (quarenta e um mil quiúentos e vinte e dois reais trinta e nove centavos); empresa R
SENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNpJ: 23.430.13210001-59, com
o valor global de R$ 41.973.63 (quarenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e
trêscentavos)eempresaLPRCONTRUÇOESESERVIÇOSLTDA,CNPJ: l7.7O7.527lOOOl-53.
com o valor global de R$ 42.690,61 (quarenta e dois mil. seiscentos e noventa reais e sessenta e um
centavos); sendo o resultado parcial, de menor VALOR GLOBAL, em favor da empresa GM
ENGENHARIA EIRELI, CNPJt 22.873.48410001-16, com valor total já citado, uma vez que essa
apresentou proposta abaixo do valor referencial do Certame em questiio. Registre-se. os autos
encontram-se com vistas fianqueada. à Súmula segue assinada pela Comissâo de Licitação e o
licitante presente. Outrossim, o resultado final só será apurado após avaliação das planilhas
apresentadas. com seu resultado publicado no Jomal do Municipio. Nada mais havendo a
acrescentar. nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que seú assinada pelos Componentes
da Comissão de Licitação e o representante presente.
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São Gonçalo do Amarante-RN, 20 de dezembro de 2021
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DE OLIVEIRA SOARES
JOAO MARIA PEREI
Presidente da CPL- Portaria n' 04312021

CentÍo Mminishativo, Av. AlexandÍe Cavalcanli, s/n. Centro, CEP 59
CNPJ 08.709.4020001-35. Endeíeço Eletronico:

290-000 Teleíone (8,t)99í055180

www.ssogoncalo.m.gov.br
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E-mail: cpl@saogoncalo.m.gov.br

\
§

PÍ{SGA
Pmc€sso N."

Folhr

n

262021

il,'

lllauAss._
PREFEITURA

sÃo

DE

SÃOGONOALO

rxr araaR x+E - nx

-.ê-?

a
ttreÁN Dt É, CT'LTURA

E

OFOiÍUI{ IOAD€

(Cc 005/2021 . Íls.2/2)

ANA CATARIN ARAUJO DE OLIVEIRA
Membro e equipe de apo

MARCOS
Membro e eq
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VALDEMIR CASUSA BARBOSA
Membro e equipe de apoio

Centro Mministrativo, Av Alexandre Cavalcatj. ín, Cento, CEP 59 290400 - Íelefone (84) 991055180
CNPJ 08.709.4020001-35. Endereço Elêtrônico: www.saoeoncalo.m.gov.br - E-mail: cpl@saogoncalo.m.gov.br

