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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N'02 REFERENTES À
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. OO2/202I,

(Cc 002/2021. fls. I /2)

Aos sete dias do mês de janeiro de DOIS MIL E VINTE E DOIS, AS NOVE HORAS e quinze
minutos, no prédio sede da Preleitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os
trabalhos da Comissão de Licitação. devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal através da Portaria no 676, de 29 de dezembro de 2021, para abertura dos envelopes
contendo documentação das Propostas de Preços do Certame supra. Proc. 548712021, referente à
contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços de
apoio técnico à prefeitura municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, na área de engeúaria. para
gerenciamento, supervisão e fiscalização de serviços e obras para a construção da unidade de
atenção especializaraem saúde - hospital municipal. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado
na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.'8.666/93. a fim de procederem a abertura dos
envelopes para coúecimento dos valores ofertados pelas empresas habilitadas conforme Ata de
julgamento da Fasel -Habilitação. anteriormente realizada e com publicação na data de 2911212021,
no Jornal desta Municipalidade. Registre-se. não houve licitantes presentes. Procedendo com
seguimento à reunião, foram abeÍos os envelopes contendo as propostas de preços os quais
ofertaram os seguintes valores: empresa GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
LTDA, CNPJ: 70.073.27510001-30. com o valor global de R$ 1.686.364,05 (um milhão seiscentos
e oitenta e seis mil. trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) e empresa ALS
ENGENHARIA E SAÚDE LTDA, CNPJ: 10.812.336/0001-02, com o valor global de R$
2.248.338.16 (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e dezesseis

centavos), sendo o resultado parcial, de menor VALOR GLOBAL, em favor da empresa
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. com valor total já citado, uma
vez que essa apresentou proposta abaixo do valor referencial do Certame em questão. Registre-se,
os autos encontram-se com vistas franqueadas. à Súmula segue assinada pela Comissão de Licitação
apenas, por não haver licitantes presentes. Outrossim, o resultado Íinal só será apurado após
avaliação das planilhas apresentadas. com seu resultado final publicado no Jomal do Município.
Nada mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que será

assinada pelos Componentes da Comissão de Licitação e o representante presente.
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