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Aos quatorze dias do mês de agosto o do ano de dois mil e vinte e dois, às 15 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 dar prosseguimento ao julgamento da 

licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº 023/2022, destinada a contratação de 

empresa com profissional capacitado para ministrar curso teórico e prático, com certificação, de soldador  

básico para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Taquari/RS, em 

conformidade com as especificações constantes no edital. Na abertura da sessão não houve a presença de 

licitantes. A empresa CRISTIAN MORAES MARTIN – ME, beneficiária da Lei Complementar nº 

123/2006, apresentou no prazo estabelecido na ata anterior, a prova de regularidade com as Fazendas 

Federal e Municipal e com o FGTS, por meio de Declaração assinada pelo seu representante legal e por seu 

contador, Sr. Tomás Pereira Herrmann, e da apresentação dos comprovantes de pagamento das respectivas 

guias. Todavia, a disponibilização das certidões levará em média 05 (cinco) dias úteis, conforme declarado 

pelo contador. Dessa forma, tendo em vista que restou comprovada a regularidade da mesma e, sendo a 

empresa a única participante do certame, pelo princípio da economicidade, a Pregoeira e Equipe de Apoio 

declaram a referida empresa habilitada, confirmando a mesma como vencedora do certame, pelo valor global 

de R$ 51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais). Registra-se, todavia, que a assinatura do contrato 

originário do presente certame ficará condicionada a apresentação das certidões de regularidade com as 

Fazendas Federal e Municipal e com o FGTS atualizadas. Assim, 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 pelo 

pregoeiro e equipe de apoio. 
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PREGOEIRO  
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INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO 
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