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ATA DA snssÃo DA ToMADA DE pREÇo N".006/202r

Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, as nove (09:00) horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Jaguarâo, sito à Avenida 27 de Janeiro - 422 reaniu-se a Comissão
Fermanente de Licitaçôes, designada pela portaria no.878/2A20, corn a presença dos membros: §r. Francisco
Carlos Farias Valente, Sr. Luciano Raimundo Feijó e Sra. Alessandra Duarte Rodrigues, para o ato de
abeúura dos envelopes de documentação de Habilitação e Proposta, referente à sessão da Tomada de Preço
no. 00612021, Tipo Menor Preço GLOBAL, destinada a Contratação de empresa especializada para
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Jaguarão e do Projeto de Reestruturação do
Transporte Coletivo Urbano, conforme processo em anexo. Enviaram os envelopes as empresas Festman
Engeúaria Ltda., CNPJ 29.1A4.922/0001-20, Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda.,
CNPJ 08.019.808/0007-22, Lider Engeúaria e GestÍio de Cidades Ltda., CNPJ 23.146.94310001-22,
Matricial Engenharia Consultiv4 CNPJ 02.923.85710001-09, Vinícius Ribeiro - Arquitetur4 Planejamento e
Mobilidade Urbana Ltda., CNPJ 22.036.32610001-01. As licitantes não compareceram na Fase de
Habilitação; Todos os envelopes estavam fechados e lacrados. HABILITACÃO: A comissão passou à
abertura dos envelopes das empresas licitantes, da análise dos documentos as empresas Festman Engenharia
Ltda-, CNPJ 29.104.92210001-20, Latus Consultori4 Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda., CNPJ
08.019.808/0001-22, Lider Engeúaria e Gestão de Cidades Ltda., CNPJ 23.146.943/00A122, Matricial
Engeúaria Consultiva, CNPJ 02.923.85710001-09, Vinícius Ribeiro - Arquitetura, Planejamento e
Mobilidade Urbana Ltda., CNPJ 22.036.326/0001-01 estavam de acordo com as exigências do Edital da
Tomada de Preço no. 00612021, portanto foram HABILITADAS. Os Documentos foram colocados à
disposição da Comissão de Licitação para verificação e assinatura. PROPO§TA: Da análise e exame das
propostas das empresas habilitadas, a Comissão observou que na proposta da empresa Lider Engenharia e

Gestão de Cidades Ltda, que apresentou menor valor global para realização do serviço, consta valores muito
abaixo do estipulado pela administração, verificados na planilha orçamentiíria de fls. 26, fato que levou a
Comissão a promover diligência junto ao escritório técnico para que este verifique e oriente a Comissão,
através de parecer escrito, sobre a viabilidade técnica e exequibilidade da proposta apresentada pela empresa
em questiio. Os documentos foram colocados à disposição da Comissão de Licitação para verificação e
assinatura. Em nada mais havendo, a Sessão foi encerrada, lavrando-se a presente ata que lída e achada
conforrne, vai assinada pela Comissão de Licitação certarne licitatório.
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