
Folha N.o

,S&. pREr-Err-uRA DE

qH#;#''fslçâ!"R
Íi\

Llr§/,§ *[ rÉ trty{JsÁ g0FoRTiJr.$âÁt I

ATA DA spssÃo DE ABERTURA Dos ENVELOpES No 02 REF
A TOMADA DE PREÇOS N" 013/2021.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, às nove horas no edificio
Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua Alexandre Cavalcanti, S^1.
o, Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, reuniram-se em Sessão

pública integrantes da Comissão Permanente de Licitação abaixo subscritos, respectivamente,
Presidente e membros da já citada CPL, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
nomeados por intermédio da Portaria n." 043 de 04 de janeiro de 2021, a fim de procederem a

abertura dos envelopes de Proposta de Preços do Certame supracitado, da(s) empresa(s) LPR
CONSTRUÇÕES E SERVrÇOS LTDA CNPJ: 17.707.52710001-53 e R SENA LOCAÇÃO E
SERVIÇO DE ENGENHARIA, CNPJ: 23.430.13210001-59, empresas habilitadas conforme Ata
da fase anterior, com publicação na data de 0110912021, na Imprensa Oficial. Registre-se, não houve
representantes presentes. Dando seguimento, à reunião, foram realizada(s) a(s) abertura(s) do(s)
envelope(s) contendo a(s) proposta(s) de preços, ao que foram apresentados os seguintes valores:
empresa LPR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com o valo global de $R 41.082,69
(quarenta e um mil, oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), R SENA LOCAÇÃO E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, com valor global total de R$ 39.709,73 (trinta e nove mil,
setecentos e nove reais e setenta e três centavo), sendo o resultado parcial em favor da mesma,
com valor total já citado, uma vez que apresentou proposta abaixo do valor referencial do Certame
em questão. Registre-se, os autos encontram-se com vistas franqueada, 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 RN, 09 de setembro de202l,

RAIMUNDO NONA DANTAS DE MEDEIROS
Presidente em substituição CPL- Poúaria n'04312021
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VALDEMIR CASUSA A

Membro e equipe de apoio

DAVID WESLLEY FELIPE Q LOPES
Membro e equipe de apoio
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