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Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às nove horas.

no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos

da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentissimo Seúor
Prefeito Municipal através da PoÍaria no 476, de 08 de março de 2022, para o recebimento dos

envelopes contendo documentação (Propostas de Preços). da Cbrco rrência Pública n' 002/2022,

Proc. 59O/2O22, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de
engenharia para executar obrras civis na contratâção de empresa para
execução da obra - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
PRIMEIRO DE MAIO NO BAIRRO JARDIM LOLA SÃO
GONÇALO DO AMARANTE. Registre-se, o aviso da licitação foi publicado no

Diririo Oficial da União. bem como na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n. " 8.666/93.

Foi declarada aberta a Sessão. onde não houve represente (s) presente (s). Foram abeÍos os

envelopes das seguintes empresas ABC CoNSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:

07.161.661/0001-48; LIDER CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CNPJ:

24.582,16510001-&7., MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. CNPJ:

19.503.94410001-00 e RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP, CNPJ:

10.458681/0001-90. Estas, por sua vez, não se fizeram presentes. Na ocasião, foi feito os

procedimentos de sequência da reunião. a saber: abertos os envelopes contendo a documentação

com as propostas da (s) licitante (s) concorrente (s). em seguida foram rubricadas pelos membros

da Comissão, bem como coúecidos os seguintes valores: a empresa LIDER CONSTRUÇÔES

E COMERCIO LTDA, com o valor de R$ 1.734.084.85 (um milhão setecentos e trinta e quatro

mil, oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); a empresa MVP ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO EIRELI. com valor de R$ 1.834.541,64 (um milhão oitocentos e trinta e quatro

mil, quinhentos e quÍuenta e um reais e sessenta e quatro centavos)t a empresa AI|
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, com o valor de R$ 1.845.539,10 (um milhão oitocentos

e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos) e a empresa RBS

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, com o valor de R$ 1.896.843.49

(um milhão oitocentos e noventa e seis mil. oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove

centavos). Isto posto, essa Comissão De Licitação, em atendimento ao que solicita no Edital no

Item 06; 6.2., abre interslício de tempo para análise detalhada da documentação, a qual. será

dado coúecimento publicando-se posteriormente o resultado da referida análise no Jomal

Oficial local. A Comissào. após os
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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. l9 de setembro de 2022,

MARCOS ONIO CAMPoS ANA CAT NA ARAUJO DE
Membro e uipe de apoio OLIVEIRA

Membro e equipe de apoio

@oLIVEIRASOARES
Presidente CPL-SGA/RN
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