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ATÂ DA SES§ÃO DA TOMADA DE PRIÇO N".00412022

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as nove (09:00) horas, na

sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jaguarão, sito à Avenida 27 de Janeiro - 422 reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações, desigrrada pela portariano. 120512022, com a presença dos membros:
Sr. Igor Rafael Benito Guerrero, Sr. Luciano Raimundo Feijó, e Sr. Gabriel Hernandez Ramos, para o ato
de abeúura dos envelopes de documentação e Habilitação e Proposta, referente à sessão da Tomada de Preço
n'. 00412022, Tipo Menor Preço GLOBAL, destinada a Contratação de empresa especializada para a
execução da obra de revitalizacão e reforma da infraestrutura turística da Orla do Rio Jaguarão, conforme
processo em anexo. Enviou envelope a empresa FG Engenharia e Comercio Ltda , os envelopes estavam
fechados e lacrados. HABILITACÃO: A comissão passou à abertura dos envelopes da empresa licitante, da
análise dos documentos a empresa : FG Engenharia e Comercío Ltda, estâvam de acordo com as exigências
do Edital da Tomada de Preço n'.00412022, portanto foi HABILITADA, Os Documentos foram colocados
à disposição da Comissão de Licitação para verificação e assinatura, na qual o representante legal da empresa
FG Engenharia e Comercio Ltda, a Sra; Adriana Soares Medina, assinou o termo de Desistência de recursal,
PROPOSTA: Da análise e exame da proposta da empresa habilitada, à vista das exigências do edital, a
Comissão deliberou classificar a proposta da empresa FG Engenharia e Comercio Ltda, CNPJ:
0023716110001-01, no valor de R$ 2.091.621,56 (dois milhões e noventa e um mil e seiscentos e vinte e um
reais e cinquenta e seis centavos ). O critério paÍa a classificação das propostas foi o de menor preço global,
depois de verificada a sua compatibilidade com a Planilha Orçamentrária. 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 lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão de Licitação
do certame licitatório e representante legal da empresa participante.
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