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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
Pça. Antônio Neto das Flores, 814 - Centro CEP-77.860-000
CNPJ-00.001.636/0001-58 Fone: {63)3453-1176
ATA
DA SESSÃO PÚBLICA
DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE
CREDENCIAtVIENTO, ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE
HABILITACAO. CREDENCIAIVIENTO DOS LICITANTES PRESENTES. SESSÁO DE
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DEMAIS ATOS DA TOMADA DE PRECO N». 001/2022
- PMA PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 604/2022.
Às 15:30hs (quinze horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) do mês de 04 (abril) do ano
de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Wanderlândia,
situada na Praça Antônio Neto das Flores, n° 814, Centro - Wanderlândia/TO, reuniram-se a
Comissão de Licitação, instituída pela Portaria n° 002/2021, composta de 03 (três) membros,
devidamente nomeados, sendo o PRESIDENTE o Sr. Erasmo Miranda de Sousa, MEMBROS a
Sr^. Diana Regina Evangelista de Almeida e a Sr^. Eudes de Sousa Felix Bequiman. Composta
^ a comissão que conduzirão em conjunto os procedimentos necessários ao andamento da
TOMADA DE PREÇO N° 001/2022, visando à contratação de empresa especializada em
serviço de engenharia para a execução pelo regime de empreitada global de
Pavimentação em Vias Públicas no município de Wanderlândia - TO, de acordo com
convênio 924662/2021. Em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei n° 8.666/1993, o aviso
comunicando a data de abertura dos envelopes de habilitação foi publicado no diário Oficial da
União no dia 04 de abril de 2022, folha n° 305, Edição 64, Seção 03 do DOU: e no Diário Oficial
da União no dia 04 de abril de 2022, folha
305, Edição n° 64 e no sitio
WWW.wanderlândia.to.gov, todos colacionado aos autos do processo em epigrafe. Determinou o
Presidente da Comissão de Licitação que aguardando-se mais quinze minutos de tolerância e
enquanto isso aproveitou para realizar o credenciamento da licitante presente que pretendia e
necessitava realizar esse feito. Nesse ínterim si apresentou a empresa FATOR
CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o número 20.331.331/0001-11, sediada na
Rua Rui Tomas Batista n° 235, Setor Manoel Gomes da Cunha, CEP: 77.816-235 - Araguaína
-TO, neste ato representado sócio proprietário o senhor José Carlos Magre de Brito, brasileiro,
divorciado, empresário inscrito no RG n° 4.315.902, DGPC/GO e CPF/MF n° 960.363.461-15,
residente e domiciliado na Rua t-65, esquina com S-4, n° 160, apt. 701 Edifício Taiana Goiânia/GO, passando assim os quinze minutos de tolerância e realizados o devido
credenciamento esta comissão procedeu com abertura do envelope de habilitação após a
análise foi observado que a empresa acima citado atendeu os requisito de habilitação em
seguindo solicitou que o representante da empresa visita - se os documentos da participante
assim como os membros da comissão logo em seguida foi aberto o envelope da proposta da
empresa FATOR CONSTRUTORA LTDA
ME, inscrita no CNPJ sob o número
20.331.331/0001-11 no valor de R$ 559.503,25 (quinhentos e cinquenta e nove mi! e
quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos) Atos continuam após registro dos preços
apresentados e atendidos os critérios de aceitabilidade da proposta prevista no edital como já
registrado, o presidente e equipe de apoio declarou vencedora, a empresa FATOR
CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o número 20.331.331/0001-11. Dando
continuo após registro dos preços, por apresentar valor compatível com o mercado e
apresentar todos os requisitos de habilitação, por fim e de acordo com o disposto no edital.
DECLARA O BJETO DA TOMADA DE PREÇO N® 001/2022 ao licitante acima mencionado e
após análise será o objeto da presente licitação tomada de preço adjudicado e homologado
pelo chefe do poder executivo, registrado indagou o PRESIDENTE ao licitante presente quanto
à interposição de recurso quaiito á decisão ora proferida o que foi dito pelo licitante presente
que nada havia a registrar por interposição de recursos. Nada mais havendo a registrar, lavrou-
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se a presente ata, que, depois de lida e achada' em conformidade com os feitos deste ato que
vai
ao finai devidamente aprovada e assina^^oModos os presentes.

ERASMO MjiRA^NplA DE SOUSA
Prèé^^erfíetía CPL

EUDES DE SOUSA FELIX BEQUIMAI
Membro da CPL
Empresa partk ipante;

/

DIANA REGINA
lAfTGELISTA DE ALMEIDA
Membrd da CPL
N

TOR(:ONSTRÜTORA LTDA ''CNRJ n“ 20.331.3317000M:I
José Carlos Magre de Brito
RG n° 4.315.902, DGPC/GO
CPF/MF n® 960.363.461-15
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