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Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um. às nove horas e dez minutos. no predio sede da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amaranle/RN, teve início os trabalhos da Comissão de Licitaçâo. devidamente autorizada
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal atraves da Ponaria n'043, de 04 dejaneiro de 2021, para o recebimento
dos envelopes contendo documentação (Habilitação e Propostas de Preços). da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N"
005/2021. Proc. 7726/2021 , por ripo - Menor Pr€ço. referente à REFORMA EAMPLI,{ÇÃO DÀs INSIATÂÇÓE§ FÍslcAs
DA UNIDADf, PUBLICA DE ACOLHIMENTO-CASA ABRJC,O, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇAI]O DO AMARANTURN, CoíII?IO
de tttpose If s27ry20t6/ I1\AS/ CAD(Á - Pmr§§o n" 2ó{Ot03156+l5D0t6 CONFORME CONDIÇÔES, QUANTIDADES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. e demais solicitações em conformidade com o
editai. Registre-se que o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do RN.
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): 0t - ETC EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ N" 35.258.069/0001-02. 02

22.873.484./0001-l ó. 03 - R SENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ N' 23..I30.I32IOOOI.59. 04 - LPR CONTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
N' 17.707.52710001-53, Onde, na ocasião, foram feitos os procedimentos de praxes sequencialmente, a saber:

- GM ENGENHARIA EtRELi CNPJ N'

credenciamento dos representantes legais das empresas. assinatura da lista de presença. abeÍtos os envelopes contendo a
documentaçâo de habilitação de todas as participantes. em seguida foram rubricadas pelos membros da Comissão e
representantes com poder legal para tal, foram rubricados por todos os presentes e lacrados os envelopes contendo as
propostas de preços das empresas participantes. Fica consignado em ata que as empresas entregaram seus documentos
de habilitação numerados e rubricados. Registre-se que não houve. a princípio. nenhum apontamento por parte das
empresas. Fica também consignado, que os documentos de habilitação das panicipantes, serão disponibilizados em meio
digital aos interessados. Isto posto. essa Comissão de Licitação. em atendimento ao que solicita no Edital. abre intersticio
de tempo para análise detalhada da documentação e. dará coúecimento publicando-se posteriormente o resultado da
referida análise no Jomal Oficial do Municipio e demais meios de publicidade. Registre-se que a docunrentação contendo
as propostas de preços foram lacradas na presença do(s) licitante(s). e feito invólucro com fita tipo Durex e ficará sob
guarda e cuidados da CPL. A Comissão. após os trabalhos de praxe. finaliza a reuniào. cujos resultados e data para
prosseguimentos do Cename, frise-se, serão dados a conhecer via publicação nos meios de conrunicaçâo anteriormente
citados. Nada mais a ser tratado. nem discutido. o senhor Presidente dá por encenada a Sessâo. a qual segue o presente
relato circunstanciado, lavrado e assinada pela Comissão e licitante(s) presente(s).
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