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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

EMPRESAS/CNPJ VALOR DA PROPOSTA

F A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – CNPJ:

24.839.909/0001-04

R$ 1.735.338,28

A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA –

CNPJ: 23.466.869/0001-21

R$ 1.993.731,36

RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP –

CNPJ: 08.487.196/0001-00.

R$ 2.029.451,07

GABINETE DO PREFEITO 
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS – V

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
(Processo Administrativo n° 941/2021)
 
Às nove horas e quarenta e dois minutos, do dia vinte e cinco de maio
de dois mil e vinte e dois, na Sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada na Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro,
Ipanguaçu-RN, reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU,
designada pela Portaria nº 118 – GC de 22 de fevereiro de 2021,
composta pela Presidente a Senhora Manuella Simone dos Santos
Oliveira – Matrícula 1080 e pelos Membros, o Senhor Francisco
Eduardo Signo de Siqueira, matrícula nº 1044 e o Senhor Francisco
Rayron Ribeiro Barreto, matrícula: 5103, para a abertura dos
envelopes de nº 2 propostas das empresas habilitadas na Concorrência
Pública 004/2021, que tem como objeto a contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de gestão e manutenção
preventiva e corretiva do sistema de abastecimento de água no
município de Ipanguaçu/RN. A senhora Presidente informou que a
sessão pública da supracitada Concorrência, poderia ser consultada
através do link: https://youtu.be/YogMSxB7U7s, informou ainda que
nenhum licitante se fez presente na sessão. As empresas
HABILITADAS para esta fase foram F A CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS – CNPJ: 24.839.909/0001-04, RENASCENCA
EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ: 08.487.196/0001-00
e A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ:
23.466.869/0001-21. Dando continuidade, a Presidente juntamente
com os membros da CPL, realizou a abertura do pacote lacrado no
qual estavam acondicionados os envelopes de propostas, seguido da
abertura dos respectivos envelopes das empresas habilitadas às quais
apresentaram os seguintes valores em suas propostas de preços:
 

 
Ato contínuo, os envelopes e todo seu conteúdo, foi rubricado pelos
membros da CPL. A Comissão Permanente de Licitação de acordo
com o disposto no item 9. g), do instrumento convocatório, em razão
da necessidade de parecer técnico do setor de engenharia para
posterior análise e decisão quanto a aceitabilidade da proposta, decide
SUSPENDER a sessão da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
004/2021, por tempo indeterminado. Informamos ainda que, no
julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos
licitantes para apresentação de recurso, se desejarem, no prazo de 5
(cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais
licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. Determino que
esta ata seja publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Rio Grande do Norte - FEMURN, para conhecimento dos interessados
e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei.
Não havendo mais nada a ser tratado, a Senhora Presidente
determinou que fosse encerrada a reunião da qual mandou que fosse
lavrada a presente ATA que segue assinada pela mesma, demais
membros da Comissão Permanente de Licitações.
 
Ipanguaçu/RN em 25 de maio de 2022.
 
MANUELLA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente da CPL
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FRANCISCO EDUARDO SIGNO DE SIQUEIRA
Membro
 
FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO
Membro
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