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ESTADO DO TOCANTINS 

MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL 

ATA DE RECEPÇÃO, ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N° 001/2022  CULT  
As 09:30 horas do dia 11 de Julho de 2022, na sala de reunião anexa ao Gabinete do Sr 
Prefeito Municipal reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto n° 
216/2022  composta por: Wilington Izac Teixeira - Presidente, Jairo Alves Evangelista - Membro 
e Gislene Pires de Souza - Membro, com vistas a procederem à recepção, abertura e julgamento 
das documentações e propostas relativas ao  CONVITE N° 001/2022  CULT,  Processo no 
2022007717,  expedido em 01/07/2022, tipo  MENOR PREÇO GLOBAL,  que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 
INSTALAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RESERVATÓRIO DE AGUA NA PRAIA DE PORTO REAL, 
PORTO NACIONAL - TO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NA PLANILHA DE 
CUSTOS ANEXA, DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES E COM 0 PROJETO BÁSICO. 
Publicada no Diário Oficial do Município e Estado,  Site  oficial e Placar da Prefeitura. Foram verificados 
273 (duzentos e setenta e três) acessos no  site  da Prefeitura, conforme comprovante em anexo. Foram 
convidadas ou Manifestaram interesse em participar do Certame, conforme comprovante de 
envio do Anexo IX Recibo de Entrega de Licitação, e ou solicitação via  e-mail  as Empresas:  M. 
S. CONSTRUÇÃO EIRELI,  CNPJ: 28.553.286/0001-51; MRB SOUZA ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ: 20.052.802/0001-52 e  JR SOARES ATACADISTA LTDA,  CNPJ: 32.136.831/0001-81. 
No dia, local e horário marcado para a realização do Certame compareceu o licitante:01 - JR 
SOARES ATACADISTA LTDA,  CNPJ: 32.136.831/0001-81, representada por seu proprietário 
o Sr. Adonias Soares de Brito  Junior,  RG 240.330 SJSP-TO, CPF: 626.644.171-34 sendo que 
os licitantes:  02 - M. S. CONSTRUÇÃO EIRELI,  CNPJ: 28.553.286/0001-51 e 03 - MRB 
SOUZA ENGENHARIA,  CNPJ: 20.052.802/0001-52, não compareceram presencialmente com 
representante, mas enviaram em tempo hábil os envelopes 01 -  Documentação e  02 - 
Proposta de pregos. 0 Presidente da Comissão de Licitação reconhecendo que havia número 
legal de participantes que a modalidade licitatória requer, abriu a sessão, Em seguida, solicitou 
ao presente que entregasse os envelopes de no  01  contendo os documentos de habilitação e 
de no  02,  contendo as propostas de preços, juntados aos documentos já recebidos, ao tempo 

em que foi solicitado aos presentes que aferissem a inviolabilidade dos envelopes, e os 
rubricasse. Dando sequência, abriram-se os envelopes de no 01, contendo a respectiva 
documentação exigida no Convite, onde foram analisadas pelos membros da Comissão, e 
verificadas pelo licitante presente, onde este rubricou todos os documentos apresentados, ato 
continuo a Comissão de Licitação declarou habilitados todos os licitantes participantes do 
certame. Neste momento foi franqueada a palavra ao representante presente para 
apresentarem possíveis argumentações, como não houve manifestação por parte do mesmo, 

quanto a possíveis irregularidades na documentação apresentada, e por declaração verbal do 

mesmo e através de envio de correspondência dos licitantes ausente de que abriam mão de 
recursos contra a fase de habilitação. Em seguida procedeu-se com a abertura dos envelopes 
no  02,  contendo as propostas de pregos, onde foram apresentadas as seguintes propostas: 

LICITANTES VALOR GLOBAL 

01 -  JR SOARES ATACADISTA LTDA 310.080,53 

02 -  M. S. CONSTRUÇÃO EIRELI 314.972,43 

03 -  MRB SOUZA ENGENHARIA 318.548,36 

Considerando que os valores apresentados encontram-se dentro dos valores praticados pelo 
mercado e estimado pela secretaria solicitante, e levando em conta o critério de julgamento 
adotado para a licitação, a Comissão de Licitação julgou vencedor a licitante  01 - JR SOARES 
ATACADISTA LTDA,  CNPJ: 32.136.831/0001-81, com proposta apresentada no valor Global 
de:  R$ 310.080,53  (trezentos e dez mil, oitenta reais e cinquenta e três centavos), sendo 
portanto o licitante declarado vencedor por ser esta a proposta mais vantajosa para 
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administração, após evidentemente encerrados os prazos recursais os quais por manifestação 
verbal dos licitantes que declararam que abriam mão dos mesmos. Em seguida  a Comissão 
de Licitação sugere o encaminhamento da presente para a Procuradoria Geral do 
Município para manifestação, e logo após encaminhar ao Senhor Gestor da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, para adjudicação e homologação do objeto licitatório 
ao licitante vencedor do certame.  Nada mais a declarar, a Comissão de Licitação concluiu 
os trabalhos, e por não haver mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão e foi lavrada 
a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por mim Gislene Pires de Souza, 

que a secretariei, e pelos demais membros da Comissão e licitante. 
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