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ATA DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N" 02 REF,
A TOMADA DE PREÇOS N" 005/2021.

Aos vinte dias do mês de julho do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, às nove horas e quinze
minutos, no edificio Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua
Alexandre Cavalcanti, s/n. o, Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte,
reuniram-se em sessão pública integrantes/membros da Comissão Permanente de Licitação abaixo
subscritos. respectivamente, presidente e membros da já citada CPL, da Preieitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante/RN, nomeados por intermédio da Po(aria n.o 043 de 04 de janeiro de
2021, a fim de procederem a abertura dos envelopes de Proposta de Preços das empresas RC
CoNSTRUÇÕES E SERVrÇOS ETRELT - ME, CNPJ 24.452.637t000t-38. SOLAR
ENGENHAzuA EIRELI - CNPJ 30.500.281/0001-02, habilitadas conforme Ata da fase anterior,
publicada em 16 de juúo de 2021 , na Imprensa Local. Registre-se. as empresas participantes foram
convidadas mediante publicação na Imprensa Oficial, todavia. não se fizeram presentes. Dando
seguimento, a Sessão foi realizada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços ao que
apurou-se os seguintes resultados: Proposta da empresa SOLAR ENGENHARIA EIRELI CNPJ
30.500.281/0001-02 com valor total de R$ 245.730,72 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos
e lrinra e reais e serenta e dois cenravos) e RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. com
valor total de RS 289.419,62 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e
sessenta e dois centavos). Sendo o resultado parcial em favor da empresa SOLAR
ENGENHARIA EIRELI - CNPJ 30.500.281/0001-02 com valor total de RS 268.500.00. como a
que apresentou melhor proposta. Registre-se. os autos encontÍam-se com vistas fianqueada. e por
não haver representantes participando a Súmula desta Sessão segue assinada somente pela
Comissão. Outrossim, o resultado final só será apurado após avaliação das planilhas apresentadas,
com seu resultado publicado no Jornal do Município. Nada mais havendo a acrescentar, nem
mesmo a assuntar, lalrou-se a presente Ata. que será assinada pelos Componentes da Comissão por
quem mais o desejar fazer.
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