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Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na sede da 

Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão Permanente de Licitações, reuniram-se 

os membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 086/2019, MARIA ISABEL PRECHT E 

SOUZA, Presidente, GISELDA TEREZINHA SANTOS DE SOUZA e ALESSANDRA 

REIS DA SILVEIRA, membros, para dar continuidade ao julgamento da Concorrência 

número zero dois barra dois mil e vinte, que tem como objeto o Registro de preços para a 

contratação futura, em regime de empreitada global (mão de obra e material), de empresa para 

execução de serviços de recuperação progressiva de subleito em 700.000,00 m² (setecentos 

mil metros quadrados) de vias rurais do Município de Taquari/RS. No momento da abertura 

da sessão não houve a presença de licitantes. Pela Comissão Permanente de Licitações foi 

aberto e julgado o envelope nº 02 – Proposta, da licitante habilitada, MAK VEÍCULOS 

EIRELI, CNPJ/MF nº 13.137.265/0001-88. Após análise da proposta apresentada, cumpridos 

os requisitos formais e legais, declara-se vencedora do certame a empresa MAK VEÍCULOS 

EIRELI, pelo valor global de R$ 3.540.175,00 (três milhões quinhentos e quarenta mil cento e 

setenta e cinco reais), sendo os valores unitários discriminados na tabela abaixo: 

Item Quant. Unid. Descrição 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1. 700.000 m² Serviço de escarificação 0,86 598.500,00 

2. 80.000 m² Serviço de estabilização de subleito 4,47 357.200,00 

3. 700.000 m² Serviço de umidificação 0,51 359.100,00 

4. 700.000 m² Serviço de compactação profunda 0,76 532.000,00 

5. 700.000 m² Serviços de nivelamento 0,86 598.500,00 

6. 700.000 m² Serviços de compactação final 0,67 465.500,00 

7. 150.000 m³ Serviços de limpeza de valetas 0,81 121.125,00 

8. 150.000 m³ Serviços de carregamento 0,62 92.625,00 

9. 150.000 m³ Transporte de bota fora 0,81 121.125,00 

10. 25.000 m³ Desagregação/carregamento material 2ª categoria 6,46 161.500,00 

11. 20.000 m³ Transporte de material 2ª categoria(BMT10 KM) 6,65 133.000,00 

VALOR GLOBAL  R$ 3.540.175,00 

Nada mais havendo, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, a qual, após lida e 

aprovada sem ressalvas, foi assinada pelos presentes. 

 

 

 

 


