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Aos dezessete dias do mês de março de DOIS MIL E VINTE E DOIS, AS l4:14h, no prédio sede
da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da Comissão de
Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal através da
Portaria n' 67612021, de 29 de dezembro de 2021. para abertwa dos envelopes contendo
documentação. o envelope no 02 - Documentação da Proposta Técnica da Licitação cuja modalidade
e Tomada de Preços n' 01512021. Proc. 4977 /2021, referente à Contratação de consultoria
especializada para ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO
IMPACTO AMBIENTAL
EIA/RIMA
PROJETOS, REFERENTE AO
EMPREENDIMENTO DO TIPO COMPLEXO EMPRESARIAL INDUSTRIAL DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE/RN. Registre-se, o aviso da ticitação foi publicado no Diário O{icial
do Município nos termos da Lei Federal n." 8.666193. Foi declarada aberta a Sessão, foram
apresentados aos paÍicipantes os documentos outrora de posse e guarda da Comissão, os envelopes
das se_guintes empresas, saliente-se. habilitadas na primeira fase: BIOTEC TECNOLOGIA
GESTAO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. CNPJ: 14.853.075.0001-20. e CERTARE
ENGENHARIA E COLSULTORIALTDA I 14.582.60710001-31. Aberta a sessão. o Presidente da
CPL/PMSGA. comunicou aos representantes das empresas presentes à impoÍância e necessidade da
MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS VALORES DAS CARTAS PROPOSTAS POR IGUAL
PERÍODO - (60 dias), conforme 5.3.3 do Edital, ao que às empresas, em comum aceitação,
entonaram em auto e bom som que "ACEITAVAM" permanecer com suas propostas válidas caso
veúa essa licitação, em face do tempo em que se levará para análise acurada de toda documentação
desta fase por parte da Comissão Técnica da Secretaria Demandante, bem como da Comissão
Permanente de Licitação. Prosseguindo à sessão, após abeÍura dos envelopes da Técnica, esses
foram repassados aos licitantes presentes para que se rubricassem todas as folhasitaudas, bem assim
à CPL. Em seguida os documentos foram recolhidos pelos membros da Comissão e comunicado que
haveria necessidade de uma dilação para uma análise mais detalhada por parte dos examinadores,
para em seguida ser dada publicidade do resultado no Jomal Oficial do Municipio de São Gonçalo
do Amarante, como também, a priori, disponibilizado no site desta Municipalidade. Registre-se que
na presença dos (as) preposto(s) verificou-se que a documentação composta que constavam dentÍo
dos envelopes eram às seguintes: empresa BIOTEC TECNOLOGIA GESTÀO E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA, no envelope dessa, contiúa a "proposta técnica", possível via original.
contudo, no Item 5.0, subitem 5.1.4. consta que "A Proposta Técnica DEVERA ser apresentada em
duas (02) vias. sendo uma "original" e uma CÓPIA SIMPLES CONTEMPLANDO os seguinres
itens: a) Conhecimento do Problema; b) Metodologia e Plano de Trabalho; c) Experiência da
Empresa; d) Equipe Técnica." Ao que não constava cópias do todo, completas e integral, ou seja. em
números de laudas/folhas igual aos dos documentos tidos como "originais", já que implicitamente.
no subitem supracitados solicita a "cópia" da proposta. Outrossim, faz-se necessário constar.
considerando a isonomia, a preservação do Princípio da Probidade Administrativa e o da
Pubticidade. que a documentação da BIOTEC TECNOLOGIA GESTÀO E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA, também não constavam numeradas e/ou elencadas. A documentação contida
no "invólucro" da empresa CERTARE ENGENHARIA E COLSULTORIALTDA, constavam
numeradas e sequenciadas. Registre-se também que às empresas não peÍÍnaneceram na Sessão até o
final para a lavratura desta ata, ausentaram-se, logo após as rubricas dos documentos. Assente-se
que, será disponibilizada toda documentação, após procedimentos de praxe, no site da Prefeitura
Municipal dá São Gonçalo do Amarante/RN. Rôgistie-se que os envelopes contendo a proposta de,
preço dos licitantes ficam sobre guarda e responsabilidade da CPL/PMSGA, pzua serem ub.no., nr/N.
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fase seguinte, após resultado desta. A Comissão, após os trabalhos de rito, finaliza essa segunda fàse
para análise documental. Nada mais a ser tratado, nem discutido, o seúor Presidente dá por pausada
a Sessão, onde, para este momento, segue lavrada à presente ATA, assinada pela Comissão apenas.

São Gonçalo do Amarante/RN,

l7

de março de 2022,

:oÀo rr,tÀnlÀFEnÉFe oLrvEr RA soARES

MARCOS
Mem

Presidente da CPL-SCA/RN

NIO CAMPOS
e equrpe de apoio

bVALDE

CASUSA BARBOSA

Membro e equipe de apoio

ASSINATURA DA(S) LICITANTE(S):
EMPRESA

REPRESENTANTE/TELEFON E

ASSIN ATTJ RA

BIOTEC I'ECNOLOCIA

GEsrÀo

E

IVANOSCA ROCHA MTRANDA

CONSUI-'I'ORIA

AMBIF]NTAL LTDA

(8.{) 9960.+.90OO

/

AUSEN'TARAM.SFJ

14.853.O75.O00I -20

CFJRTARE

ENGENHARIA
COLSULTORIALTDA

I

FELI PE RIBtTIRO

VIANA

(8s) 98857.7ses

AUSENTARAM-SE

14.582.607/0001-31

Cêntro Adminis&-ativo. Av. Al.xâodrc Cavalcanti, tn, Ccnt o. CEP 59.290-000 Iêlcfooe (E4) 99l955l8o
CNPJ 08.079.,tO2lOOol 35. ErderEço Elctrônico: tryt!ry-sâô99lqrlo.@aqv.bj E-mail: cpl@sÂogoncdo.rn.gov.br

