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Concorrência Pública Nacional n° 01/2020 
Processo Administrativo n° 2.334/2019 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de 
Engenharia para execução de obra de restauração e reforma do 
Solar Tavares de Lyra e de construção do novo Anexo 
Administrativo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte - ALRN, ambos situados à Avenida Câmara Cascudo, 398 
- Cidade Alta. 

Ata de Abertura das Propostas de Preços 

. 	Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte e um, às 9h (nove horas), reuniu-se na Sala 
de Reunião da Divisão de Licitações, localizada no prédio-
anexo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Norte, à Comissão Permanente de Licitàção desta Casa 
Legislativa, constituída pelo Ato da Mesa n° 1.109/2020-AL, 
de 13 de outubro de 2020, formada pelos servidores, Sr. 
Thiago Antunes Bezerra, matrícula n° 201.025-9, Leopoldo 
André Medeiros de Azevedo, matrícula n° 203.459-0; Flaviana 
Régia Fernandes Veras, matrícula n° 202.974-0; Joana D'arc 
Rodrigues da Silva, matrícula n° 207.312-9 e Lucas Leal 
Sampaio (ausência justificada), 205.992-4, presidente e 
membros, respectivamente, para realizar a sessão de abertura 
das propostas de preços das empresas habilitadas neste 
certame, sendo elas: PS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA., inscrita no CNPJ, sob o n° 40.786.519/0001-61, para 

• o LOTE 01 e PLANA EDIFICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ, sob 
o n° 05.346.248/0001-22, para o LOTE 02. Registrou-se a 
presença do representante da empresa PLANA EDIFICAÇÕES LTDA, 
Sr. MARCO ANTONIO MAIA CAVALCANTI, e ausência dos demais 
representantes. Abertos os envelopes 02 contendo as 
propostas de preços e após serem rubricadas pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e representante presente, 
foram registrados os seguintes valores: 

EMPRESA VALOR LOTE 

PS 	CONSTRUÇÕES 	E 
SERVIÇOS 	DE 
ENGENHARIA LTDA 

R$ 	1.877.633,25 	(um 	milhão 
oitocentos 	e 	setenta 	e 	sete 
mil seiscentos e trinta e três 
reais 	e 	vinte 	e 	cinco 
centavos) 

LOTE 01 

PLANA 	EDIFICAÇÕES 
LTDA 

R$ 	13.342.944,44 	(treze 
milhões, 	trezentos e quarenta 
e 	dois 	mil, 	novecentos 	e 
quarenta 	e 	quatro 	reais 	e 
quarenta e quatro centavos) 

LOTE 02 
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Dada a palavra aos presentes, nada havendo a registrar. 
Conclusivamente, o presidente suspendeu a sessão, informando 
que os autos serão remetidos à Divisão de Arquitetura e 
Engenharia da Assembleia Legislativa para análise técnica da 
integralidade das propostas de preços das empresas 
habilitadas conforme artigo 38, inciso VI, da Lei Geral de 
Licitações; retornando a presente sessão em data a ser 
anunciada posteriormente, via sítio eletrônico oficial da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e Diário 
Oficial do Rio Grande do Norte. Informamos ainda que, esta 
ata será disponibilizada na versão integral no site AL/RN, 
opção licitações, notadamente no link referente a este 
certame. Nada mais havendo-a tratar, deram-se por encerrados 
os trabalhos, e eu, 

 

Thiago Antunes Bezerra, 

   

Presidente da CPL-/ÍN, l-trei a presente ata que, depois 
de lida e achada tIconforme, vai assinada por mim e pelos 
demais membros da Comissão Permanente de Licitação e 
representante presente. 

Thi- .0Antu,Bezerra 
Pres±dnte 

Açsembleia 19istatv, do RN 
Thiago Antunes Bezerra 
Presidente da CPL-L/RN 
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Membro 

JoèDiarc Rodrigues da Silva 
M- oro 

MARCO ANTO' i " A CAVALCANTI 
024.462.484-46 

Representante PLANA EDIFICAÇÕES LTDA 


