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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

EMPRESA CLASSIFICADA VALOR DA PROPOSTA

CONSTRUTORA ALVES E AQUINO LTDA - CNPJ:

16.882.115/0001-97

R$ 112.333,90

GABINETE DO PREFEITO 
ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01

 
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E Nº 02 - PROPOSTAS
DE PREÇOS, ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, PROPOSTA DE PREÇO, JULGAMENTO E
DECISÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
(Processo Administrativo n° 809/2021)
Às dez horas e cinquenta e três minutos, do dia treze de dezembro de
dois mil e vinte um, 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: O Senhor Francisco Eduardo Signo
de Siqueira, matrícula nº 1044 e o Senhor Francisco Rayron Ribeiro
Barreto – matrícula: 5103, para o recebimento dos envelopes de
Habilitação e Proposta, abertura dos envelopes de Habilitação e
proposta, julgamento e decisão apresentados na CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 002/2021, tendo como objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO
DE IPANGUAÇU/RN. A presente sessão de licitação estava marcada
para dar início ás 09:30 minutos, mas devido ao atraso da equipe de
filmagem que residem na cidade de Macau, não puderam comparecer
no horário previsto em virtude de problemas com a bateria do carro
que transportava os mesmos e que necessitou ser trocada. Aberta a
sessão a Senhora Presidente recebeu protocolado antes do início da
sessão os envelopes de habilitação e de proposta da Empresa
CONSTRUTORA ALVES E AQUINO LTDA – CNPJ:
16.882.115/0001-97 sob o protocolo de nº 11.562/2021.
Continuamente a Presidente juntamente com os membros da
Comissão Permanente de Licitações, abriu o envelope de habilitação e
passou a analisar a documentação de habilitação da referida empresa,
foi observado que na documentação de regularidade fiscal a Certidão
Negativa de Débitos Federais foi apresentada com a validade vencida,
os demais documentos de habilitação estavam de acordo com o
estabelecido no referido edital, tornando a mesma HABILITADA para
a próxima fase. Em seguida, foi procedida a abertura, análise e
julgamento do envelope de proposta apresentado pela licitante
habilitada, classificando a referida proposta, no valor global de R$
112.333,90 (cento e doze mil, trezentos e trinta e três reais e noventa
centavos).
 

 
Diante do exposto, uma vez concluída a análise e proferido o resultado
do julgamento das propostas, estando tudo em conformidade com o
estabelecido no edital, a Comissão Permanente de Licitações
DECLARA a empresa CONSTRUTORA ALVES E AQUINO LTDA
- CNPJ: 16.882.115/0001-97 ofertante do menor valor global de R$
112.333,90 (cento e doze mil, trezentos e trinta e três reais e noventa
centavos) VENCEDORA do referido certame. Conforme o disposto
do item 8.1.4.1. b) Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Conforme preceitua o Art. 109, inciso I, “b” da Lei nº 8.666/93, a
licitante querendo no prazo de 05(cinco) dias úteis, poderá interpor
recurso a presente decisão. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
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Presidente determinou que fosse encerrada a reunião da qual mandou
que fosse lavrada a presente ATA que segue assinada pela mesma e
pelos demais membros da COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO. Determinando ainda, que esta ata seja publicada no
Diário 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.
 
Ipanguaçu/RN, em 13 de dezembro de 2021.
 
MANUELLA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente
 
FRANCISCO EDUARDO SIGNO DE SIQUEIRA
Membro
 
FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO
Membro
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