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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTOS DoS ENVELOPES N" OI; N" 02, E ABERTURA DOS
ENvELoPEs ot-HABtLtrAÇÃo

CONCORRÊNCIA PUBLICA N" OOI/2022

Aos oito dias do mês de abril do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às nove horas e dez minutos,
no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos
da Comissão de Licitação, devidamente âutorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
através da Portaria no 476, de 08 de março de 2022, para o recebimento dos envelopes contendo
documentação (Habilitâção e Propostas de Preços), da Concorrência Pública n" 001/2022, Proc.
5O3/2O22, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de
engenharia para executar obras civis na contratação de empresa para

execução da obra - REFORMA DO TEATRO MLINICIPAL PREFEITO
POTI CAVALCANTI. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da
União, bem como na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.' 8-666193. Foi declarada aberta

a Sessão, foram protocolados os documentos das seguintes empresas CONSTRUPAV

EMPREENDIMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ sob n' 30.251 .160/0001-74: ETC-EMPRESA
TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n" 35.258.069/0001-02 - LIDER E

COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob no 24.582.16510001-87 - PRM
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 02.535.031/0001-72 e R&H
ENGENHARIA , CNPJ: 09.469.70510001-27. Estas, por sua vez, protocolaram seus envelopes e

ausentaram-se. Na ocasião, foi feito os procedimentos de sequência da reunião, a saber: abertos os

envelopes contendo a documentação de habilitação da (s) licitante (s) participante (s), em seguida
foram rubricadas pelos membros da Comissão, os demais envelopes n' 2, foram juntados e feito
invólucro os quais estarão sob guarda e responsabilidade desta CPL aguardando próxima fase. Isto
posto, essa Comissão De Licitação, em atendimento ao que solicita no Edital no ltem 06;6.2., abre

interstício de tempo para análise detalhada da documentação, e, será dado conhecimento
publicando-se posteriormente o resultado da referida análise no Jomal Oficial local. A Comissão,
após os trabalhos de praxe, finaliza essa primeira fase para análise. Nada mais a ser tratado, nem

discutido, o senhor Presidente dá por finalizada a Sessão, onde segue lavrada à presente ATA,
assinada pela Comissão.

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de abril de 2022.
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