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ATA DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N" 02
REF. A TOMADA DE PREÇOS N'005/2022

(TP 00s-2022, fls. l/2)

Aos sete dias do mês de julho do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS, as nove horas e

dez minutos, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,

teve início os trabalhos da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria no 476, de 18 de março de

2022. para aberturas dos envelopes contendo documentação (Propostas de Preços), da

Tomada de Preços n' 005/2022, Proc. 1235712021, referente à contratação de

empresa para execução da obra - CONSTRUÇÀO oe 3 (TRÊS) PISTAS
DE SKATES NOS BAIRROS CONJUNTO A]VÍT{RANTE, SANTO
ANTONTO E JARDINS - SÀO GONÇALO DO AMARANTE. Registre-

se. o aviso da licitação foi publicado na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal n.'
8.666193. Foi declarada aberta a Sessão. ressalte-se. não houve licitante (s) presente (s),

vide lista de presença apensa aos autos. Foram abertos os envelopes e conhecidos os

valores da (s) seguinte (s) empresa (s): ROCHA ENGENHARIA EIRELI. CNPJ:

37 .579.81410001-32, com o valor global de R$ 432.559,62. Sendo o resultado parcial em

favor da empresa ROCHA ENGENHARIA EIRELI. Como sendo à que apresentou

menor valor da proposta, bem como ser única participante habilitada a esta fase. Registre-

se, os autos encontram-se com vistas franqueadas, e por não haver representantes

participando a Súmula desta Sessão segue assinada somente pela Comissão. Outrossim,

o resultado final só será apurado após avaliação das planilhas apresentadas. com seu

resultado publicado no Jomal do Município. Nada mais havendo a acÍescentaÍ, nem

mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata. que será assinada pelos Componentes da

Comissão por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de julho 2022,

JOAO RIA PEREIRA DE MARCOS ONIO CAMPOS
OLIVEIRA SOARES

Presidente da CPL-SGA,/RN
Membro e uipe de apoio
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