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ATA DA sESSÀo DE RECEBIMENToS Dos ENvELopES N" 0t; N.02, E ABERTURA Dos
ENvELopEs N" ot-HABtLtrAÇÃo

CONCORRÊNCTA PUBLICA N' OO3/2022
(CP 00312022. fls. l'2)

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 Excelentíssimo Senhor
Preleito Municipal através da Portaria n" 476. de 08 de março de 2022, para o recebimento dos
envelopes contendo documentação (Habilitação e Propostas de Preços), da ('oncorrência
Pública n" 003/2022, Proc. 3263/2O22, referente à contratação de empresa
prestadora de serviços de engenharia para executar obras civis na
contratação de empresa para execução da obra - CONSTRUÇÃO DE
UMA LTNIDADE BÁSICA DE SAUDE _ UBS EM SANTA
TEREZINHA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN. Registre-se, o aviso
da licitação foi publicado no Dirírio Oficial da União, bem como na lmprensa Oficial nos termos
da Lei Federal n. ' 8.666/93. Foi declarada abeÍa a Sessão. foram abertos os envelopes das
seguintes empresas CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob
n" 97.519.53510001-34; RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n
07.555.440t0001-54 - RBS CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - Epp.
inscrita no CNPJ sob no 10.458.681/0001-90 e WM EMPRIENDIMENTOS E
CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 10.376.72410001-98. 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) conconente (s), em
seguida foram rubricadas pelos membros da Comissão. bem como conhecidos os seguintes
valores: a empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, com o valor de R$
1.678.367,87 (Um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos s sessenta e sete reais e
oitenta e sete centavos ); a empresa WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI.
com o valor de R$ 1.701.919,91 (Um milhão setecentos e um mil, novecentos e dezenove reais
e novenra e um centavos); a empresa RBS CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

- EPP. com o valor de R$ 1.878.050.54 (Um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, cinquenta

reais e cinquenta e quatro centavos)l e a empresa RN CONSTRUÇÕES E SenvlçOS LTDA.
com o valor de R$ 1.930.629,08 (Um milhão. novecentos e trinta mil, seiscentos e vinte e nove
reais e oito centavos); Isto posto. essa Comissão De Licitação, em atendimento ao que solicita
no Edital no ltem 06: 6.2., abre intersticio de tempo para análise detalhada da documentação. e,

será dado coúecimento publicando-se posteriormente o resultado da referida análise no Jomal
Oficial local. A Comissão. após os 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 Conçalo do Amarante/RN, 26 de agosto 2022.

JOAO MARIA PER A DE OLIVEIRA SOARES ANA RINA ARAUJO DE
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