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RELATÓRrO DE ANÁLrSE E RESULTADO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS,
FASE 2, DO CERTAME SUPRACITADO, OCORRTDO ENt 0710712022, i. A
SUMULA:

Aos sete dias do mês de julho de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às treze horas e trinta
minutos, no edifício Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante,
sito à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n. o, Centro - São Gonçalo do Amarante/RN,
foram reunidos em Sessão pública à Comissão Permanete de Licitação, abaixo
subscritos, Presidente e Membros da CPL da Prefeitura Municipal de São

Gonçalo do Amarante/RN, nomeados por intermédio da Portaria n.e 476 de 78
de março d,e 2022, com a Íinalidade de prosseguir na análise da documentação
das Propostas de Preços apresentada (sJ pela (s) empresa (s), habilitada (s),

relacionada (s) na Ata da Sessão Pública anteriormente realizada, em data
anteriormente citada. Registre-se, preliminarmente, que a documentação se

encontra com vistas franqueadas. Procedendo a análise apurou-se o seguinte
teor,:

Conforme anotações supracitadas, a (sJ licitante (s) produziu (ram) sua (s)

documentação (óes) de ãcordo com as exigências do edital para essa fase, desta

forma, restá evidenciado que as mesmas apresentaram valor global abaixo do

montante estimado pela administração, com quantitativos' valores e prazos
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Técnico OU

Administrativo
Empresa Habilitas

Valor total da
proposta

Percentual
lnferido " SITUAÇÃO

ROCHA
ENGENHARIA EIRELt,
CNPJ: 37.579.814/0001-
32

R$ 432.559,62

Vencedora
Melhor

Propostâ
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Concluída a análise de toda (s) a (s) documentação (ões) apresentada (s) pela
(s) empresa (sJ acima relacionada [s), após interticio, a CPL encaminha esta Ata
com o registro de inteiro teor da (s) constatação (ões) apurada (s) para
publicação através de extrato na lmprensa Oficial da sede deste Município, nos
termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n.s 8.666/93, outrossim, dá
a conhecer e disponibiliza aos interessados que, tencionando, terão vistas aos
autos, bem como, propõe à Secretaria de Infraestrutura do Município para
análise na integra da proposta vencedora e, em seguida devolva o processo para
prosseguimento dos trabalhos de praxe. Nada mais havendo a acrescentar, nem
mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata/relatório, que será assinada por
todos os membros da Comissão e por quem mais o deseiar fazer.

São Gonçalo do Amarante RN, 07 de iulho de 2022,

IOAO MARIA PEREIRA DE OLMEIRA SOARES

Presidente CPL-SGA/RN-Port476

RAYANNE ISMAELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Membro e equipe de apoio

MARCOS IO CAMPOS

Membro e eq pe de apoio
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centro Mministrativo. Av AlexandÍe cavahaúi, s/n, cenro, cEP 59 290-000 - TebÍone (8'í) 9s1055180

CNPJ 08 709.402i0001-35. EndeÍeço Eletrônk»: www saoqoncalo.m-eov.br - E-meil: cpl@saogoncalo m'gov br

conforme solicitados nas planilhas referenciais acostadas aos autos do Processo,
sendo essa (s), consequentemente, considerada (s) "aceita (s)". Máxime, à

empresa ROCHA ENGENHARIA EIREII, CNPf: 37.579.814/OOOI-32,
classificada como sendo 1a lugar, conforme se depreende na tabela supra, posto
que, apresentou menor proposta diante das demais, assim sendo, essa CPL,
DECLARA, a empresa anteriormente citada, VENCEDORA desse Certame
Licitatório.
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Aos sete dias do màs de julho de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às feze horas e tinta minutos, no ediíicio Sede da PÍefeitura Munidpalde Sáo Gonçalo
do Amaranb, síto à Rua AlexandÍe Cavalcanü, s/n. ', Centro'São GonçalodoAmaranteRN, íoíam reuniJos em Sessão pública à Comissão Pemanete
de LicilaÉo, abauo subs{rÍos, PÍEs*rente e lvembÍos da CPL da PÍeleituE Muoiripal de São Gonçalo do AÍtsrantellN, mmeadG poí interÍÉjio da

Portaíia n.o 476 de 18 de ÍrEÍço de m22, com a finalirade de pÍosseguir na análise dâ docurnenbÉo das Proposlas de Pre@s apresentrda (s) peh
(s) emprcsa {s), habilitada (s), relacionada (s) na Ata da Sessão Püblica aflbrioÍmente Íealizada, em data anbíiormente citada. Rqislre-se,
prclimioaÍnEnte, que a doqrínenhÉo se encontra com vistas íranqueadas. Prccedendo a análise aNrql-se o s€guinte bor,i

PROPOSTAS 0E PREÇOS , TP m3,A22 VALOR REF R$ 482.229,28

Empíesa Habilitas
Responsável Íéoríco OU

Administràtivo
Valor total da píoposta

Percenlual
lnÍerido 
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ROCiIA ENGENHARIA EIRELI,

CNPJr 37.579.814,0001 -32

FÁBIO TÊIXEIRA DA

ROCHÁ, CREA|
21 17133333-9

R$ 432 559,62
Vencedora

MelhorPro@b
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ConíoÍme anob@ suptrcitadas, a (s) licilanle (s) píoduziu (ram) sua (s) documenlaÉo (õ€s) de acodo com as erigências do edital pard e§§a íase,

desb íoíma, íesta evkiênciado que as Ír€smas apres€nhram valor g lobal abaixo do ínonbnte eslimado pela âdministraÉo, com quanútativos, valoÍes

e pczDs
(ÍP 005.m22, k 2t2)

conÍoÍne solicibdos nas planilhas rehreflciâb acostadas aos autos do Pocesso, sendo essa (s), coflsequentêÍnente, considerada (s)'aceita (s)'.

lráriíne, â eínpÍesa RoCHA ENGENHÂRIÂ ElRELl, CNPJ: 37.579.814Om1-32, classiilcada como seÍúo 1" tugaí, coníome se êpíeende na tabeh
supra, posto que, apresenbu ÍÍEnor proposta diante das demab, assim sendo, essa CPL, DECLARÂ, a empÍesa anbrioÍnente citada, VENCEDORA

desse Ceítarne LkitatóÍio.

Conduida a análisê dê toda {s) a (s)docum€nbÉo (ões) apresenbda (s) pela (s) qnp.esa (s) âcaÍna rchcioíada (s), ap6 inBlido, a CPL encaminhâ

esta Ab com o rÊgistÍo de inteiro teor da (s) constalaÉo (ões) apuEda (s) para publicaÉo at'avés de exlrato na lmpíênsa Ofcjal da sede deste

l,lunicipio, nc termos do art. 109, iÍrciso l, alinea 'a'da Lei Federdl n." 8.666/93, oubossim, dá a conhecer e disponibiliza aG inteíessados que,

tencionando, terão vislas a6 autos, bem como, propÕe à Seclelaria de lnírdesrutura do Municlpio para anâlise na integra da proposh vencÊdora e,

em seguida devolva o pÍDcesso para prcsseguknento dos habalhos de ptrxe. Nada mais havendo a acrescentac nem rn€§mo a assunbr, lavmu-se a
pÍeseote Ala/rebtôíio, que será assinada poí todos os rnembros da Comissão e poÍ quem rÍEi§ o desejâr Íazer.

s coFb ôAíEídr'FN 07ôrrDê202.
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RELATôRro DE ANÁL|sE E RESULTADo DA(s) pRoposrA(s) DE pREÇos, FASE 2, Do CERTAT!|E supRAcrrÂDo, ocoRRrooEM 07n7n022,
E A SIJMI.JLA:

Centro Adminishalil,/o. Av. Alexandre Cavalcant. ín, Ceafo, CEP 59.290-000 - TeleÍone (84) 991055180

CNPJ 08'709,402000!.35. EndeÍeço Eletonim: wrr,w.saoqoncalo.m.gov.br. E-mail: cpl@saogoncalo'm gov,br
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