
   ATA Nº 05 - CONCORRÊNCIA 002/2020 

  

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 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 analisar a proposta encaminhada pela empresa MAK 

VEÍCULOS EIRELI, na Concorrência número zero dois barra dois mil e vinte, nos termos 

solicitados na Ata anterior, com base no § 3º, do artigo 48, da Lei 8.666/93. Pela Comissão 

Permanente de Licitações foi analisada a proposta encaminhada por e-mail pela referida 

empresa, constatando-se que a mesma procedeu às correções apontadas, correspondendo o 

valor total unitário à multiplicação do valor unitário proposto pela quantidade solicitada no 

item. Todavia, em razão das correções, o valor global proposto para os serviços sofreu uma 

alteração a menor, totalizando R$ 3.538.750,00, que ora vai registrado pela Comissão. Dessa 

forma, a Comissão ratifica a decisão que declarou a empresa supra referida vencedora do 

certame, corrigindo-se, todavia, o valor global da proposta, que passa a ser de R$ 

3.538.750,00 (três milhões quinhentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta 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 0,86 602.000,00 

2. 80.000 m² Serviço de estabilização de subleito 4,35 348.000,00 

3. 700.000 m² Serviço de umidificação 0,51 357.000,00 

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

5. 700.000 m² Serviços de nivelamento 0,86 602.000,00 

6. 700.000 m² Serviços de compactação final 0,67 469.000,00 

7. 150.000 m³ Serviços de limpeza de valetas 0,81 121.500,00 

8. 150.000 m³ Serviços de carregamento 0,62 93.000,00 

9. 150.000 m³ Transporte de bota fora 0,80 120.000,00 

10. 25.000 m³ Desagregação/carregamento material 2ª categoria 6,45 161.250,00 

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

VALOR GLOBAL  R$ 3.538.750,00 

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

aprovada sem ressalvas, foi assinada pelos presentes. 

 

 

 

 


