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A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas
atribuições legais, torna público que atendendo a publicação em
imprensa oficial do Diário Oficial dos Municípios do RN com data do
dia 16/11/2016, Edição 1.390, para entrega de novos documentos de
habilitação, foi protocolada a documentação da única empresa presente:
NORTE CONSTRUÇÕES LTDA  ME, CNPJ: 24.581.449/0001
59, neste ato representado pelo Sr. Leonardo Henrique Souza Bezerra 
CPF: 030.039.71433. Após recebimento, analise e rubrica dos
membros e do representante da mesma, foi constatada que a empresa
NORTE CONSTRUÇÕES LTDA  ME, CNPJ: 24.581.449/0001
59, obedeceu na íntegra o instrumento convocatório, desta feita
entregando toda documentação exigida anteriormente. Diante dos fatos
apresentados e na ausência dos demais licitantes interessados, a
Presidente da CPL promulga o seguinte resultado: HABILITADA a
empresa NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME, por cumpri na
integra o edital. Por decisão unanime da Comissão Permanente de
Licitação, foi aberto o envelope de Proposta da empresa habilitada.
Após analise minuciosa da proposta de preços, ficou constatado que a
empresa apresentou um valor de R$ 310.462,07 (trezentos e dez mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos), valor inferior
ao instrumento convocatório, cumprindo assim as exigências da
Cláusula Sexta – Das Propostas, em sua totalidade. Fica Declarada
VENCEDORA, a empresa NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME,
por cumpri na integra o instrumento convocatório e seus anexos. Fica
desde Já registrado em ata que, os envelopes de proposta de preços das
empresas anteriormente cadastradas, encontrase no setor de licitação
em seus respectivos envelopes invólucros, pelo prazo máximo de
10(dez) dias, após a publicação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente ata, em 02(duas) vias, que lida e aprovada vai devidamente
assinada pela Comissão Permanente de Licitação e as empresas
licitantes, tudo em conformidade com a legislação vigente, encerrando a
presente reunião às 11h50min.
Lajes (RN), 29 de novembro de 2016.
MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAUJO
Presidente da CPL
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