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Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 13 horas, na Prefeitura 

Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, reuniram-se a Pregoeira e a 

Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº 117/2021, para concluir o julgamento 

da licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº 007/2021, destinada ao 

Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de materiais de construção, 

destinados à Secretaria de Obras do Município de Taquari, conforme especificações e estimativas 

de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO, 

parte integrante do edital. A empresa vencedora apresentou no prazo estipulado, nova planilha, com 

distribuição da redução no preço final, nos termos dispostos no ponto X.1.2. do edital, conforme 

proposta anexa e que passa a fazer parte integrante do processo. Em razão dos arredondamentos 

dos valores de cada item, o valor final de alguns lotes apresentou uma pequena diferença a menor, 

sendo registrado pela Pregoeira e Equipe de Apoio na presente sessão. Dessa forma, ratifica-se o 

resultado da sessão anterior, corrigindo-se, todavia, o valor final dos lotes 01, 03 e 05, que ora 

registra-se: LOTE 01, com o valor global de R$ 299.288,00 (duzentos e noventa e nove mil e 

duzentos e oitenta e oito reais); LOTE 02, com o valor global de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil 

reais); LOTE 03, com o valor global de R$ 250.184,00 (duzentos e cinqüenta e mil cento e oitenta 

e quatro reais); LOTE 04, com o valor global de R$ 145.900,00 (cento e quarenta e cinco mil e 

novecentos reais); LOTE 05, com o valor global de R$ 66.096,00 (sessenta e seis mil e noventa e 

seis reais); LOTE 06, com o valor global de R$ 41.925,00 (quarenta e um mil novecentos e vinte e 

cinco reais); e, LOTE 07, com o valor global de R$ 167.100,00 (cento e sessenta e sete mil e cem 

reais). Dessa forma é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito Municipal, com a sugestão 

de que a licitação seja homologada e o seu objeto adjudicado.  Nada mais havendo a tratar a sessão 

foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelos representantes das 

empresas, pregoeiro e equipe de apoio. 
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