
EIIPÁES ffi ;if,:prii.H >l róruprATA §tr

PM SGA / RN

ATA DA SESSAO PUBLICA DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES REF. A
Itctr.l,çÁ«r puBLtcA INTERNACT0NAL N. o0u202z

cERTAME: t-tCtraçÀO pÚSLrCa TNTERNACIONAL N. 001/2022
PROCESSO N': 370212022
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS g UÀO DE OBRA PARA A
REeUALIFICAçÀo elou tvel-aNraçÀo DE vtAS coM ApLICAÇÀo nE pavllvtrNto
ASI-ALTICO EM CBUQ - LOTES III. E IV DO PAES - Contrato BRA-25/2020 - FONPLATA.
No uuNlciplo »a sÃo GoNÇALo Do AMARANTE/RN.

(LPl 001/2022. Íls l/2)

Aos trinta e um dias do mês de maio de do ano de dois mil e vinte e dois. AS DEZ HORAS. no
prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN. teve início os trabalhos da
Comissão Especial de Licitação. devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Preleito
Municipal através da Portaria n'044. de 04 de janeiro de 2021. a Comissão Especial de Licitações.
designada pelo Decreto Municipal n" 1.138/2020. para a Sessão Pública da Concorrência Pública
lntemacional em epígrafe. Aberta a sessão. constatou-se o comparecimento de uma empresa qual

seja: a empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA. CNPJ: 00.779.059/0001-20.
representada pelo senhor Breno Sávio Bezerra Freire; os quais fizeram apresentação da

documentação constatando os Contratos Sociais. Registre-se que foi credenciado o representante.

Em ato seguinte procedeu-se a abertura do envelope único da licitante os quais após sua abertura

constatou-se a existência de dois envelopes com descrições semelhante sendo um envelope

contendo a proposta de preços e a documentação de habititaçâo em ORIGINAL e no outro a
proposta de preços e a documentação de habilitação COPIA. Ato seguinte foi aberto o envelope

com a descrição ORIGINAL os quais após suas aberturas verificou-se a existência de dois envelopes

sendo um envelope contendo a proposta de preços e outro contendo a documentação de habilitaçâo.

Regisle-se que todos os envelopes foram apresentados devidamente lacrados. Dando

prosseguimento loram abertos os envelopes ORIGINAIS DAS PROPOSTAS ao que em breve

analise constatou-se o seguinte resultado: empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA. com

valor global de R$ 30.936.018.02 (Trinta milhões. novecentos e trinta e seis mil. dezoito reais e

dois cãntavos), sendo o resultado parcial de menor VALoR GLOBAL em lavor da empresa

('oNSTRI.ITORA LIIIZ COSTA LTT) com valor total de R 30.936.018 02. uma vez qu

oÍêÍou proposta abaixo do valor referencial do Ce(ame em questão. Reglstre-se que apos a

primeira vista da proposta apresentada. se faz necessário uma análise mais detalhada dos valores

apresentados para os itens que compõ

da presente Sessão, objetivando assim q
e as planilhas de preços. sendo assim necessária a suspensão

ue a Comissâo Especial juntamente com a equipe técnica k
possa analisar as propostas (PROPO

apresentadas. bem como procedimentos
STAS DE PREÇOS E DOCS DE

de praxes da documentação para dispon
HABILITACAO) ,.
ibi I izaçào no siriol/.v

das licitações. sendo posteriormente divulgado o resultado no Jornal Oficial do Município e por

Ílm. ser declarada à proposta vencedora Anote-se que a equipe de engenharia da Un idade Executora
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do Projeto (UEP). levou as cópia da proposta da empresa. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar" foi encerrada a sessão. cuja ata segue assinada pelo Presidente da CELIPMSGA. pelos
membros da Equipe de Apoio e representante das licitantes.

(L?l OOI 12022, fis 212\

ASSINAM:

RAIMI]NDO NO ATO DAN E MEDEIROS
Presidente da CEL/PMSGA

JOÀO MARIA PER DE OLIVI]IRA SOARES
Membro da CUL/PMSGA

MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA
Membro da CEL/PMSGA

l;- f, --, .4*, .
:aosMonnes JÚNrdR
Coordenador de engenharia UEP

d^
MARIA CAMILA DE ARUJO LIMA COSTA
SubsecreliíLria de Obras

EMPRESA o Representantes

CONSTRTITOR{ LT-IZ COSTA LTDA l1
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