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Aos onze dias do mês de agosto de DOIS MIL E VINTE E UM, às nove horas e dez minutos. no
prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da
Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Seúor Prefeito Municipal
através da Portaria n" 043, de 04 de janeiro de 2021. para o recebimento dos envelopes contendo
documentação (Habilitação e Propostas de Preços), da Tomada de Preços n' 01012021. Proc.
437712021, por tipo - Menor Preço, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de
engenharia para executar obras civis de PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO
METODO CONVENCIONAL DAS RUAS MARIA HIPOLITO DA ROCHA E MARIA DE
FÁTIMA VARELA INÁCIo (SANTA TEREZINHA) E CoNSTRUÇÃo oE RoTe
ACESSÍVEL EM CAUQ DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E

GOLANDIM, no município de São Gonçalo do Amarante/RN. OBJETO DO Convênio no

819768/2015 - CR 1025318-9012015 - Ministério Do Desenvolvimento Regional-MDR. e demais
solicitações em conformidade com o edital. Registre-se que o aviso da licitação loi publicado no
Dirf io Oficial da União, bem como na Imprensa Oficial, nos termos da Lei Federal n." 8.666/93.
Foi declarada aberta a Sessão estando presente(s) a(s) empresa(s) TCPAV TECNOLOGIA EM
CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI. CNPJ n' 12.924.62410001-84, represenrada pelo senhor
Daniel Sávio Paiva de Medeiros, representante por Procuração, bem como à Comissão Permanente
de Licitações. Foram protocolados envelopes das empresas ECC EMPREEND. CONSTRUÇÕES
E COMERCIO DA CONSTRUÇAO LTDA EPP, CNPJ 07.275.65110001-33, e a empresa LA
ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELI. CNPJ n'24.621.931/0001-75, ausentando-se em seguida,
seus repÍesentantes. Registrem-se, os envelopes da empresa "ECC EMPREEND.
CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUÇÀO LTDA EPP", no campo "objeto do
certame", esta empresa fez referencia ao objeto da licitação Tomada de Preços 009/2021, já
transitada e julgada, e. não o desta. Onde, na ocasião, foram feitos os procedimentos de praxes
sequencialmente, a saber: abeÍos os envelopes contendo a documentação de habilitação de todas
as paÍicipantes, em seguida foram rubricadas pelos membros da Comissão e representantes com
poder legal para tal, fora (m) repassada (s) folha (s) tipo 44. pÍra que a (s) empresa (s) fizesse seus

apontamentos e manifestos nesta Ata, ao que a empresa presente, *TCPAV TECNOLOGIA". fez
seus manifestos e apontamentos. os quais servem. segundo o mesmo, para as duas, quais foram:
'No lnciso 4, c) - Não apresentaram acervos pertinentes ao. também. objeto desta licitação. o qual

é exigido no memorial descritivo, Termo de Referencia dos anexos" . Isto posto, essa Comissão de

Licitação, em atendimento ao que solicita no Edital. em 06;6.2. Abre interstício de tempo para

análise detalhada da documentação e. dará coúecimento publicando-se posteriormente o resultado
da referida análise no Jomal Oficial do Municipio. Registre-se que a documentação contendo as

propostas de preços foi lacrada na presença do(s) ticitante(s), e feito invólucro com fita tipo Durex
e ficará sob guarda e cuidados da CPL. A Comissão, após os trabalhos de praxe. frnaliza a reunião,
cujos resultados e data para prosseguimentos do Certame, frise-se, serão dados a conhecer via
publicação nos meios de comunicação anteriormente citado. Nada mais a ser tratado, nem
discutido. o senhor Presidente dá por encerrada a Sessão, a qual segue o presente relato
circunstanciado, lavrado e assinada pela Comissão e Iicitante(s) presente(s).

São Gonçalo do Amarante/RN, 1 I de agosto de 202'l . â
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JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
Presidente CPL-SGAiRN

MARCOS NIO CAMPOS
Menrbro e equipe apoio

JOS ANT NIO FREIRE DE OLIVEIRA
Membro e equipe de apoio

ASSINATIJRA DA LICITANTI].

ORDEM LICITANTE ASSINATURA

0l TCPAV TECNOLOGIA EM
CONST. E PAVIMENTAÇÃO

EIRELI

jÀ.':0 g-i* 2** d* /,:$t.;,t»

C€nrro Àdministr.tilo. 
^v. 

Alexandre Cavalca i. §D. Cerao. CEP 59.190-OOO T€leÍo,re (81) 99195J ISO
('NPJ oE-079-4o:.ioool-35. riÍdeÍcço PlclÉnico: \r1v§._sâoroncâh.m.qov_br l-mail:cplársaoaoncâto_rn.so\..hr

#-


