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ATA DA srssÃo DE RECEBIMENToS Dos ENvELopES
TOMADA DE PREÇOS N.011/2021

N'0l; N'02

REF. A

(T.P 0l l/2021. Ils l/2)

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de DOIS MIL E VINTE E UM, às nove horas e quinze
minutos no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os
trabalhos da Comissão de Licitação devidamente autorizados pelo Excelentissimo Seúor Prefeito
Municipal através da PoÍaria no 043, de 04 de janeiro de 2021, para o recebimento dos envelopes
contendo documentação (Habilitação e Propostas de Preços), da Tomada de Preços n" 0l ll202l,
Proc. 693612021, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia poro
executar obra civís cle RECÁPEÁMENTO ÁSFÁLTICO EM CAUO DA RUÁ DÁS OR?UÍDEAS,
BAIRRO JÁRDINS, NO MUNICÍPru DE SÃO GONÇÁLO DO AMÁRÁNTE/RN, NO MUN\CíPiO dC
São Gonçalo Do Ámarante/RN, Convênio n" 017/2017 Secretoria de Estado de Infraestrutura
(S1N/. Registre-se que o aviso da licitação foi publicado no Dirírio Oficial da União, bem como na
Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.' 8.666193. Foi declarada aberta a Sessão estando
presente apenas os membros da CPL, abaixo subscritos. Na ocasião, fora dado uma prorrogação de
tempo a fim de que, caso houvesse, algum licitante retardatiído a camhho pudesse aproveitar por
oportuno, ao que não houve. Desta forma, Comissão, após os trabalhos iniciais de praxe. o senhor
Presidente declara esta reunião DESERTA, por não comparecem interessados, e dá por encerrada a
Sessão, a qual segue lalrada à presente ATA, assinada pela Comissão e por quem mais o desejar
fazer, registre-se, a mesma passará por nova republicação do edital.

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de agosto de 2021,
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