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ESTADO ~~TOCANTIN~~~'; ~~`' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDO~NDIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁ• 

~ 

Prefeitura Municipal de 

Sandalãndia 
TRABALHAM 00 PARA O Povo 

aou.xo+x.xo+c 

ATA DA TOMADA DE PRESO N° 002/2019-ADM PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANDOLÂNDIA—TO PARA HABILITAÇÃO, AN6~àLISE DE 
PROPOSTAS E JULGAMENTO. 
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2019, às ZOhOm, na sede da Prefeitura 

Municipal de Sandolândia - TO reúnem-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo 

Decreto 003/2019, datado de 07 de Janeiro/2019; a fim de realizar a abertura dos envelopes 

de documentação e propostas relativa à licitação acima mencionada que tem por objeto A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA 

RURAL DO MUNICIPIO DE SANDOLANDIA-TO. Ato contínuo a Presidente da Comissão 

solicitou que o único licitante presente, se credenciasse, onde o Sr. Antônio Marques de 

Souza Neto, credenciou-se na condição de representante legal (proprietário) da empresa 

ANTÕNIO MARQUES DE SOUZA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 32.560.186/0001-20. 

Ato contínuo explicou-se ao mesmo sobre as normas editalícias; e procedeu com 

a abertura do envelope de habilitação. Solicitou-se aos presentes a assinatura no 

lacre do envelope contendo os documentos de habilitação; que em seguida foram 

analisados pela Comissão de Licitação. Da análise verificou-se que a licitante 

atendeu a todos os requisitos de habilitação,onde verìficou-se que a mesma 
atendeu aos critérios do edital; com proposta apresentada no valor de R$ 
78.422,31 (Setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e 
um centavos); valor este compatível com o valor da planilha reprogramada, 
sendo essa vantajosa para a administração. Do resultado resultado declaramos 
que a empresa licitante ANTONIO MARQUES DE SOUZA NETO EIRELI, inscrita no 

CNPJ/MF 32.560.186/0001-20 é vencedora do certame licitário, nas condições aqui 

apresentadas. Em seguida a Comissão de Licitação sugere o encaminhamento do 

presente para Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Sandolândia-TG para 

emissão de Parecer Jurídico Final, e fogo após encaminhar ao Prefeito Municipal 

para adjudicação e homologação do objeto licitatório ao licitante vencedor do 

certame. Nada a mais a declarar, a Comissão de licitação concluiu os trabalhos, a 

sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada 

pelo licitante presente e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
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LAIANE PERES MELLO 
Presidente da CPL 
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LEEZAND MILHO~NMIEM LIMA 
Membro 

ANTONIO 

?refeitura Municipal de 

Sandóiãndia 
TRA BA LNAN OO PARA O POVO 

ADM. Y0174016 

DE SOUZA NETO 
LI 

Antônio Marques de Souza Neto 
Representante Legal 
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VIEIRA D LVA 
Membro 


