
ATA nº 02 - PREGÃO Nº. 022/2022 - SRP 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 08 horas, na Prefeitura 

Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, a Pregoeira e a Equipe de 

Apoio do Município, designados pela Portaria nº 624/2021, reuniram-se com o objetivo de concluir 

o julgamento da licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº 022/2022, 

destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a prestação de serviços de 

transporte terceirizado, em caráter emergencial, dentro do município de Taquari, destinados à 

Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes 

no Anexo I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. A empresa RUDI BAUER - ME 

apresentou, dentro do prazo estabelecido na ata anterior, nos termos do §3º do artigo 48, da Lei 

8.666/93, a prova de regularidade com a Fazenda Municipal, razão pela qual a mesma é declarada 

habilitada. Dessa forma, ratifica-se o resultado do presente certame que teve como vencedoras: a 

empresa RUDI BAUER - ME no ITEM 01, com o valor unitário de R$ 4,05 (quatro reais e cinco 

centavos) e, a empresa JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME no ITEM 02, com o 

valor unitário de R$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos) e no ITEM 03, com o valor unitário 

de R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos). Registra-se que ambas as empresas atenderem ao 

exigido no item “X.1.1.” do edital, apresentando as planilhas de composição de custos do valor final 

ofertado em cada item, que ora se anexa ao processo. Assim, remete-se o presente certame à 

autoridade superior com a sugestão de que a mesma seja homologada e seu objeto adjudicado.  

Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai devidamente 

assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio. 

 

 
MARÍLIA REGINA FLORENTINO DOS SANTOS 

Pregoeira em substituição – Port. 624/2021 

 

 

         JOSÉ CELSO MARQUES DA SILVA                                             ALESSANDRA REIS DA 

SILVEIRA 

                          Equipe de Apoio                                      Equipe de Apoio 
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