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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

ORDEM EMPRESA HABILITADA/CNPJ VALOR

01 VALQUIR DE MELO SANTOS – CNPJ:

09.612.952/0001-30

R$ 142.128,36

GABINETE DO PREFEITO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

 
ATA PARA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E Nº
02 - PROPOSTAS DE PREÇOS, ABERTURA DOS
ENVELOPES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS,
JULGAMENTO E DECISÃO.
 
(Processo Administrativo n° 136/2022)
Às nove horas e cinquenta minutos, do dia quatro 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: O Senhor Francisco Eduardo Signo
de Siqueira, matrícula nº 1044 e o Senhor Francisco Rayron Ribeiro
Barreto – matrícula: 5103, para credenciamento, recebimento dos
envelopes nº 01 - documentos de habilitação e nº 02 - propostas de
preços, abertura dos envelopes dos documentos de habilitação,
abertura dos envelopes de proposta de preços, julgamento e decisão,
apresentados na Tomada de Preços nº 003/2022, tendo como objeto a
contratação de empresa especializada em engenharia, para
ampliação e reforma do Centro de Saúde – Unidade Básica de
Ipanguaçu/RN. Aberta a sessão a Senhora Presidente informou que
havia recebido protocolado os envelopes de habilitação e de proposta
devidamente rubricados do licitante representante da Empresa
VALQUIR DE MELO SANTOS – CNPJ: 09.612.952/0001-30. Ato
contínuo a Presidente juntamente com os membros da Comissão
Permanente de Licitações, iniciou a fase de credenciamento, sendo a
empresa VALQUIR DE MELO SANTOS – CNPJ: 09.612.952/0001-
30, neste ato representado pelo sr. Valquir de Melo Santos, RG:
1.601.489 credenciada para a próxima fase. Dando seguimento a
Comissão Permanente de Licitação abriu o envelope de nº 01 e passou
a analisar a documentação de habilitação da referida empresa, estando
toda documentação de habilitação de acordo com o estabelecido no
referido edital, tornando a mesma HABILITADA para a próxima fase.
Dando continuidade, foi procedida a abertura do envelope de proposta
apresentado pela licitante habilitada que teve o seguinte valor ofertado
em sua proposta:
 

 
Feita sua análise, a Comissão Permanente de Licitação classificou a
referida proposta e declarou a empresa VALQUIR DE MELO
SANTOS – CNPJ: 09.612.952/0001-30, ofertante do valor global de
R$ 142.128,36 (cento e quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e
trinta e seis centavos) VENCEDORA do presente certame. Foi
perguntado ao licitante representante da empresa VALQUIR DE
MELO SANTOS – CNPJ: 09.612.952/0001-30 se abriria mão do
prazo recursal, tendo este informado que sim. Considerando ser a
empresa vencedora e a única licitante participante deste certame,
tendo esta renunciado o prazo recursal, deixou-se de consignar o prazo
estabelecido no art. 109, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a reunião da
qual mandou que fosse lavrada a presente ATA que segue assinada
pela mesma, pelos demais membros da COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, pelo engenheiro civil do município de Ipanguaçu e
pelo licitante presente. 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.
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Ipanguaçu/RN, em 04 de abril de 2022.
 
MANUELLA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente
 
FRANCISCO EDUARDO SIGNO DE SIQUEIRA
Membro
 
FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO
Membro
 
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO JUNIOR
Engenheiro Civil do Município de Ipanguaçu - CREA nº 2113400006.
 
VALQUIR DE MELO SANTOS
CNPJ: 09.612.952/0001-30
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