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ATA DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES NO 02 REF
A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" OO3/2021.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de DOIS MIL E VINTE E UM, às nove horas e cinquenta e cinco

minutos, no edifício Sede da PreÍeitura l/unicipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua Alexandre

Cavalcanti, s/n. ", Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, dando prosseguimento

a Sessão pública integrantes/membros 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.0 043 de 04 de janeiro de 2021 , a Ílm de procederem

a abertura dos envelopes de Proposta de Preços da empresa SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA - ME,

CNPJ: 08.030,363/0001-81, única participante e habilitada conforme Ata da Íase anterior, com publicação

nesta data, na lmprensa OÍicial. Registre-se, a empresa 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: empresa SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA - ME, ofertou valor
global total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Sendo o resultado em favor da mesma, com valor totaljá
conhecido, uma vez que apresentou proposta conforme critérios do Certame em questão. Regiske-se, os

autos encontram-se com vistas franqueada. OuÍossim, o resultado final será apurado após avaliação das
planilha apresentada, com seu resultado publicado no Jornal do Municipio, Nada mais havendo a

acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presenle Ata, que será assinada pelos Componentes da

Comissão de Licitação.

São Gonçalo do Amaranle-RN, 30 de setembro de 2021,
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