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Prefeitura Municipal de Ipanguaçu

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO
ATA PARA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E Nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS E
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
(Processo Administrativo n° 941/2021)
Às nove horas e quinze minutos, do dia dezoito de abril de dois mil e vinte dois, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na
Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro, Ipanguaçu-RN, reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPANGUAÇU, designada pela Portaria nº 012 – GP de 07 de janeiro de 2021, composta pela Presidente a Senhora Manuella Simone dos Santos
Oliveira – Matrícula 1080, e pelos Membros: A Senhora Gicely Assunção de Oliveira, matrícula nº 2559 e o Senhor Francisco Rayron Ribeiro
Barreto – matrícula: 5103, para o credenciamento, recebimento dos envelopes nº 01 - documentos de habilitação e nº 02 - propostas de preços e
abertura dos documentos de habilitação apresentados na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2021, tendo 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. Aberta a sessão a Senhora Presidente solicitou que ficasse a mesa somente um representante de cada empresa e que os demais
poderiam permanecer na sala somente como ouvintes, informou ainda que a sessão estava sendo gravada com autorização de todos os participantes,
uma vez enfatizando o princípio da transparência para o interesse público e em vinculação ao instrumento convocatório e que Sessão Pública
referente a Concorrência Pública 004/2021, poderia ser consultada através do link https://www.youtube.com/watch?v=ghBvDBRWg1I. Foram
recebidos protocolados os envelopes de nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 2 - PROPOSTAS das seguintes empresas: A W
ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.367.793/0001-63 - Protocolo de nº 4.198/2022 e CONSTRUTORA ALVES E AQUINO LTDA – CNPJ:
16.882.115/0001-97 - Protocolo de nº 4.199/2022. Dando início a fase de credenciamento, foram credenciadas as seguintes empresas:
CONSTRUTORA PTS EIRELI ME – CNPJ: 12.161.390/0001-60, tendo como seu representante legal o sr. Pedro Travessa de Souza, RG:
1.606.597, A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.466.869/0001-21 tendo como seu representante legal a sra. Brena
Merize Dias, RG: 2592007, F A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – CNPJ: 24.839.909/0001-04 tendo como seu representante legal o sr. Francisco
Canindé Peres da Fonseca, RG: 590.050. A empresa RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ: 08.487.196/0001-00,
apresentou carta de credenciamento, porém o outorgado não apresentou nenhum documento legal demonstrando que o mesmo era o representante,
apesar da CPL ter diligenciado junto ao mesmo, oportunizando a participação, o mesmo concordou e decidiu ausentar-se da sessão. A Comissão
Permanente de Licitação recolheu os envelopes de nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 2 - PROPOSTAS das empresas participantes, e
informou que os mesmos deveriam estar devidamente lacrados e rubricados por seus representantes. Ato contínuo a Presidente juntamente com os
membros da Comissão Permanente de Licitações abriu os envelopes de habilitação e em seguida entregou aos licitantes presentes para análise e
rubrica. Ao abrir o envelope da empresa A W ENGENHARIA LTDA– CNPJ: 29.367,793/0001-63, foi constatado que os documentos estavam
soltos, tendo esta Comissão colocado um grampo trilho para prender os mesmos. Foi contatado ainda que o representante legal da empresa A W
ENGENHARIA LTDA– CNPJ: 29.367,793/0001-63 o sr. ANTONIO WELESSON DA SILVA LIMA, portador do RG. 2.154.482, não havia
apresentado documentos de credenciamento apesar do mesmo ser o representante legal da referida empresa, sendo oportunizado o mesmo a
apresentar os documentos cabíveis antes mesmo do início da análise dos documentos de habilitação, sendo este devidamente sanado em tempo hábil.
Participaram assim da sessão 06 (seis) empresas:
ORDEM

EMPRESAS PARTICIPANTES/CNPJ

01

A W ENGENHARIA LTDA– CNPJ: 29.367,793/0001-63

02

CONSTRUTORA ALVES E AQUINO LTDA – CNPJ: 16.882.115/0001-97

03

CONSTRUTORA PTS EIRELI ME – CNPJ: 12.161.390/0001-60

04

A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.466.869/0001-21

05

F A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – CNPJ: 24.839.909/0001-04

06

RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ: 08.487.196/0001-00.

Ao final desta etapa a Presidente FACULTOU a palavra para manifestação e caso fosse necessário o registro em Ata. Nenhum representante
credenciado das empresas participantes se manifestou. A Comissão Permanente de Licitação após análise e rubrica da documentação de habilitação
feita pelos licitantes credenciados, decide SUSPENDER a sessão por tempo indeterminado para análise minuciosa dos documentos de habilitação
desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2021, conforme disposto no item 10.18. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a
reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os
licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por
todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. Determinando ainda,
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 e licitantes presentes.
Ipanguaçu/RN, em 18 de abril de 2022.
MANUELLA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente
GICELY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA –
Membro
FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO –
Membro
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