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ATA N'03 DA SES§ÃO DA TOMADA DE PREÇO N".003/2021

Aos onze (11) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as nove (09:00) horas, na sala de

reuniões da Prefeitura Municipal de Jaguarão, sito à Avenida 27 de Janeiro - 422 rumiu-se a Comissão
Permanente de Licitações, designada pela portaria n'. 688/2021, com a presença dos membros: Srs. Igor
Rafael Benito Guerrero, Franoisco Carlos Farias Valente, e Sra. Alessandra Duarte Rodrigues, para abertura
do envelope de PROPOSTA, referente à Tomada de Preço no.00312021, Tipo Menor Preço GLOBAL,
destinada a Contratação de empresapaÍa prestação de serviço de construção de sepulturas no Cemitério
Municipal - ampliação em 144 unidades, conforme processo em anexo. Presente também a arquiteta do
município Ariane Paiva Rojahq para dirimir todas as dúvidas técnicas quanto a planilha orçamentrária.

PROPOSTA: Da análise e exame da proposta da empresa habilitada, à vista das exigências do edital, a
Comissão deliberou classifieaÍ a proposta da empresa D&§ Construções Ltda., no valor de R$ 302.708,95
(Trezentos e Dois Mil Setecentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos). O critério para a classificação
das propostas foi o de menor preço global, depois de verificada a sua compatibilidade com a Planilha
Orçamentária. Os documentos foram colocados à disposição da Comissão de Licitagão e da arquiteta
presente paraveriftcação e assinatura. Em nada mais havendo, a Sessão foi encerrada, lawando-se a presente

^\ata que lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão de Licitação e as empresas participantes do

certame licitatório.
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