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ATA DA SESSAO DE ABERTURA DO ENVELOPES N'02 - PROPOSTAS
coNCoRRÊNCIA pUBLICA N. oo5/2022

(CP 00s/2022, Íls. l/2)

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

no prédio sede da Prelêitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN. teve inicio os

trabalhos da Comissão Permanente de Licitação. devidamente autorizada pelo

Excelentíssimo Seúor PreÍ'eito Municipal através da Portaria n" 476. de 08 de março de

2022. para o recebimento dos envelopes contendo documentação (Propostas de Preços), da

Concorrência Pública n' 005/2022. Proc. 3263/2022. ret'erente à contratação de
eÍnpresa prestadora de serviços de engenharia para executar otrras civis
na contratação de empresa para execução da obra REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DOM JOAQIJIM. Registre-se. o aviso

da licitaçâo foi publicado no Diário Oficial da União, bem como na Imprensa Oficial nos

termos da Lei Federal n. " 8.666193. Foi declarada aberta a Sessão. onde consta presente

represente da empresa RFS ENGENIIARIA EIRELI. o senhor RODRIGO DO MONTE
FERREIRA DE SOUZA. Íbram abertos os envelopes das seguintes empresas RFS

ENGENHARIA EIRELII RBS CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP; LIDER CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDAI E ETC EMPRESA TECNICA DE

CONSTRUÇÃO EIRELI. Estas. por sua vez. não se fizeram presentes. Na ocasião. ibi 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 conhecidos os seguintes valores: a

empresa RFS ENGENHARIA EIRELI, . com o valor de R$ 520.430,59 (quinhentos e vinte

mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos); a empresa RBS

CoNSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP. com o valor de Rs 6l 8.293.68
(seiscentos e dezoito mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos): LIDER
CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. com o valor de R$ 541.944.48 (quinhentos e

quarenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e a
empresa e ETC EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÀO EIRELI. com o valor de R$

542.632.66 (quiúentos e quarenta e dois mil. seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e seis

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

no Item 06; 6.2.. abre interstício de tempo para análise detalhada da documentação. e. será

dado conhecimento publicando-se posteriormente o resultado da referida análise no Jornal

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 Íinalizada a

Sessão. onde segue lavrada à presente ATA. assinada pela Comissão.
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São Gonçalo do Amarante/RN. 02 de setembro de 2022.
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