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ATA DE JULGAMENTO E HABILITAQAO

Aos 04 dias do mes de fevereiro de 2022, as 14:00 horas, A COMISSAO DE LICITAQAO DO

MUNICiPIO DE SAO VALERIO, designada pelo Exmo. Sr . Prefeito Municipal e recepcionada pelos

Fundos Municipais, declarou aberta a sessao de julgamento (Habilitagao e Proposta) relativas a

TOMADA DE PREQOS. editada sob o n° 001/2022 e os anexos que a integram, tem por finalidade a

selegao de propostas e posterior contratagao de empresa do ramo de construgao civil,

formalmente constituida , que satisfaga as exigences deste Edital, E a Legislagao licitatoria vigente,

em especial a lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes posteriores, para

Contratagao de empresa especializada para execugao de obra de drenagem, canalizagao,

iluminagao e pavimentagao na regiao da represa do municipio de Sao Valerio, de acordo com o

objeto do Contrato de Repasse OGU n° 897441/2019/MDR/CAIXA , em conformidade com, Projetos.

planilha orgamentaria. memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro, os quais integram o

presente procedimento. Portanto, declarada aberta a respectiva sessao evidenciou-se a presenga da

seguinte interessada. a saber:

1 PO CONSTRUQOES E SERVIQOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n 07 232.645/0001-07,

sediada na Avenida Luiz Leite Ribeiro, n. 1170, Sala 02, na cidade de Porto Nacional - TO.

representada pelo Sr FIEITOR CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE;

Fora solicitado da licitante a documentagao inerente ao credenciamento. O respectivo credenciamento

fora encerrado as 14.30 horas. Ficou evidenciado que a licitante fizera-se representar por socio

proprietary, bem como, demonstrou estar beneficiada pela Lei n. 123/2006. Ato continuo, a CPL

solicitou os envelopes da interessada e procedeu a abertura do envelope n. 01 - DOCUMENTAQAO

DE HABILITAQAO. Apos acurada analise da documentagao ficou constato que a empresa PO

CONSTRUQOES E SERVIQOS LTDA - ME apresentou documentagao nos termos do edital. restando

habilitada. A posteriori procedeu-se a abertura do Envelope n. 02 - PROPOSTA DE PREQO. A

licitante apresentou proposta de pregos nos termos do edital, cuja segue em anexo, nos seguintes

valores:
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DESCRIQAO PO CONSTRUQOES E SERVIQOS LTDA

Contratapao de empresa especializada para
execupao de obra de drenagem, canalizapao,
iluminapao e pavimentapao na regiao da represa do
municipio de Sao Valerio, de acordo com o objeto

Repasse

R$ 764.743,02 (setecentos e sessenta e
quatro mil setecentos e quarenta e tres
reais e dois centavos)

do Contrato de OGU n°
897441/2019/MDR/CAIXA.

Apos analise verificou-se que a empresa PO CONSTRUQOES E SERVIQOS LTDA - ME apresentou
proposta condizente com as exigencias do edital. especialmente com o valor definido como estimado.
restando declarada vencedora. Ato continuo a licitante manifestou pela regularidade e legalidade do
certame. bem como, lanpou sua assinatura em todos os documentos apresentados, inclusive
renunciou ao prazo recursal Nada mais a tratar a presente ata fora lida e a presente sessao declarada
encerrada.

Sao Valerio - TO, 04 de fevereiro de 2022.
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