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ATA DA spssÃo DE RECEBIMENToS Dos ENvELopES N" 0l; N" 02 REF.

A COXCONNÊNCIA PUBLICA NO OOI/2022

(CP 001-2022, fls. 1/2)

Aos vinte e um dias do mês de juúo do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às catorze

horas e dez minutos, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do

Amarante/RN, teve início os Írabalhos da Comissão de Licitação, devidamente autorizada

pelo Excelentíssimo Seúor Prefeito Municipal através da Pofiaría n" 47612022, de 18 de

março de 2022, para aberturas dos envelopes contendo documentação (Propostas de

Preços), da Concorrência Pública n" 001/2022,Proc.50312022, relerente à contratação

de a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para

execução da obra de reforma do Teatro Municipal Prefeito Poti
Cavalcanti, no município de São Gonçalo do Amarante,/RN. Registre-se, o

aviso da licitação foi publicado na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n. o

8.666193. Foi declarada aberta a Sessão, ressalte-se, não houve licitante(s) presente(s),

vide lista de presença apensa aos aulos, foram abertos os envelopes e coúecidos os

valores das seguintes empresas CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita

no CNPJ sob no 30.251.16010001-74, com o valor proposto de RS 649.533,14 (Seiscentos

e quÍrenta e nove mil, quiúentos e trinta e três reais e catoÍze centavos); e R&H
ENGENHARIA, CNPJ: 09.469.705/0001-27, com o valor pÍoposto de RS 645.869,90

(Seiscentos e quarenta e cinco mil. oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Sendo o resultado parcial em favor da empresa R&H ENGENHARIA, CNPJ:
09.469.705/0001-27, com o valor proposto de RS 645.869,90 (Seiscentos e quarenta e

cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos). Como sendo à que

apresentou menor valor da proposta. Registre-se, os autos encontram-se com vistas
franqueadas, e por não haver representantes participando a Súmula desla Sessão segue

assinada somente pela Comissão. Outrossim, o resultado final só será apurado após

avaliação das planilhas apresentadas. com seu resultado 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 por quem mais o desejar
fazer.
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São Gonçalo do Amarante/RN. 2l de juúo de 2022

PEREIRA DE
SOARES

MARCOS AN NIO CAMPOS
Membro e uipe de apoio

Presidente da CPI--S(i A/RN

ANA CATARIN RAUJO DE OLIVEIRA
Membro e equipe de apoio
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