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ATA DA SESSÃO PUBLICA DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES REF. A
LICITAÇÃO P(lBLrCA NACTONAL N' 001/2022

CERTAME: LICITAÇAO PUBLICA NACIONAL N" 001/2022
PROCESSO N": 238212022
oBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECO FOLCLORTCO
DONA MILITANA - PROGRAMA PAES - CONTRATO BRA-25/2020 FONPI-ATA. NO
MrJNrCÍPrO DE SÀO GONÇALO DO AMARANTE/RN.
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Aos vinte e seis dias do mês de maio de do ano de dois mil e vinte e dois. AS DEZ I'IORAS. no
predio sede da Preleitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN. teve início os trabalhos da
Comissão Especial de Licitação. devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Pretêito
Municipal através da Portaria n'044. de 04 de.ianeiro de 2021 , a Comissão Especial de Licitações.
designada pelo Decreto Municipal n" 1.138/2020. para a Sessão Púbtica da Concorrência Pública
Nacional em epígrafle. Aberta a sessão, constatou-se o comparecimento de três empresas quais
sejam: a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. CNPJ:05.052.76410001-44.
representada pelo senhor Gerson Ferreira Júnior: FDOIS ENGENHARIA LTDA. CNPJ:
04.751 .986/0001-92. neste ato sem representante presencial. tendo em vista que os documentos
dessa Íbram protocolados nessa comissão na data de 2510512022. e PLANA EDIFICAÇÔES
LTDA. CNPJ: 05.346.248/0001-22. neste ato representada pelo senhor Marco Antônio Maia
('avalcanli. os quais fizeram apresentação da documentação constatando os Contratos Sociais.
Registre-se que loram credenciados os representantes. Em ato seguinte procedeu-se a abeíura dos
envelopes únicos de cada licitante os quais após suas aberturas constatou-se a existência de dois
envelopes com descrições semelhante sendo um envelope contendo a proposta de preços e a
documentação de habilitação 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 habilitação. Registre-se que todos os envelopes

fbranr apresentados devidamente lacrados. Dando prosseguimento foram abertos os envelopes
ORIGÍNAIS DAS PROPOSTAS ao que em breve analise conslatou-se o seguinte resultado:

empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. com valor global de R$ 4.663.810.82

lQuatro milhões. seiscentos e sessenta e três mil. oitocentos e dez reais e oitenta e dois contavos).

FDOIS ENGENHARIA LTDA. com valor global de R$ 4.769.052.68 (Quatro milhões. setecentos

e sessenta e nove mil. cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) e PLANA EDIFICAÇOES
LTDA. com valor total de R$ 4.477.543.88 (Quatro milhões. quatrocentos e setenta e sete mi
quinhentos c quarenta e três reais e oitenta c oito ccnta\os). sendo o resultado parcial dc ntcnor
V^l-OR GI-OBAL em Íàr'or da enrpresa PLANA EDIFICACÔES LTDA. com ralor lotâl dc RS

{.í77.5{3,88. uma vez que olertou proposta abaixo do valor referencial do Certame em questâo.

bem como. dos demais participantes. Registre-se que após a primeira vista das propostas

apresentadas. se faz necessário uma análise mais detalhada dos valores apresentados para os itens

que compõe as planilhas de preços. sendo assim necessária a suspensão da presente Sessão.

ob.jetivando assim que a Comissão Especial juntamente com a equipe técnica possa analisar as
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propostas (PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCs DE HABILITAÇÀO) apresentadas. bem como
procedimentos de praxes da documentaçâo para disponibilização no sitio das licitações. sendo
posteriormente divulgado o resultado no Jomal Oficial do Municipio e por fim. ser declarada à
proposta vencedora. Anote-se que a equipe de engenharia da Unidade Executora do Projeto (UEP).
levou as cópias das propostas de todas as empresas. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a

tratar, Íbi encerrada a sessão. cuja ata segue assinada pelo Presidente da CEL/PMSGA. pelos
membros da Equipe de Apoio e representante das licitantes.
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RAIMI]NDo N NATO D TA DE MIIDtTtROS
Presidente da CEL/PMSGA

.IOAo MARIA REIRA DE OLIVI]IRA SOARTJS

Menrbro da CEL/PMSGA

MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA
Membro da CEL/PMSGA
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