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ATA DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N" 02 REF.
A TOMADA DE PREÇOS N. 009/2021.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, às quatorze 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 NoÍe,
reuniram-se em sessão pública integrantes/membros da Comissão Permanente de Licitação abaixo
subscritos, respectivamente. presidente e membros dajá citada CPL da Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante/RN, nomeados por intermédio da PoÍaria n.o 043 de 04 de janeiro de 2021,
a fim de procederem a abertura dos envelopes de Proposta de Preços da empresa LPR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 17.707.52710001-53, habilitada conforme
Ata da fase anterior, com publicação nesta data, na Imprensa Oficial. Registre-se, a empresa nào
permaneceu para prosseguimento dos trabalhos de praxe. Dando seguimento à sessão. foi realizada
a abertura do envelope contendo as proposta de preços, ao que apurou-se o seguinte resultado:
empÍesa LPR CoNSTRUÇÕES E SERVIÇoS LTDA - ME, com valor global total de R$
814.585,82 (oitocentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).
Sendo o resultado parcial em favor da mesma, com valor totaljá citado, uma vez que apresentou
proposta abaixo do valor referencial do Certame em questão. Registre-se. os autos encontram-se
com vistas llanqueada, e por não haver representantes participando desta Sessão à Súmula segue
assinada somente pela Comissão de Licitação. Outrossim, o resultado final só será apurado após
avaliação das planilhas apresentadas, com seu resultado publicado no Jornal do Município. Nada
mais havendo a acrescentaÍ, nem mesmo a assuntar, lawou-se a presente Ata, que será assinada
pelos Componentes da Comissão de Licitação.
São Gonçalo do Amarante-RN, 10 de agosto de 2021 ,
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