
 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços n.º 02/2021 

Tipo Menor Preço Global 

 
Tendo em vista o cumprimento de todas as exigências contidas na Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, vem para análise e homologação, procedimento licitatório, objeto do 

Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 02/2021, tipo menor preço global, com 

o objetivo da licitação a perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos, nas comunidades de 

Linha Daronh e Linha das Pedras Baixas, no município de Charrua-RS. No dia e hora 

estabelecidos na Ata n.º 1.839 realizou-se a sessão pública para o recebimento e análise dos 

envelopes da documentação e propostas de preços. Participaram da licitação as empresas 

Atlântica Poços Artesianos Ltda e PFG Poços Artesianos Ltda- EPP.  

Prosseguindo os trabalhos, efetuou-se a abertura do envelope 01 –contendo os 

documentos referentes a habilitação, que foi analisada pelos membros da Comissão de 

Julgamento de Licitações constatando-se que a documentação das empresas comprovaram estar 

de acordo com o solicitado no edital, sendo declaradas habilitadas ao ato licitatório. 

Em continuidade aos trabalhos, procedeu-se abertura do envelope 02 – contendo os 

documentos referentes a proposta de preços, onde os membros da Comissão de Julgamento de 

Licitações analisaram a descrição dos itens ofertados pelas empresas, decidindo pela 

classificação das propostas de preços. Sendo declarada vencedora a empresa PFG Poços 

Artesianos Ltda- EPP, levando em consideração o menor preço global para a execução do 

objeto licitado, no valor de R$ 29.610,00 (vinte e nove mil seiscentos e dez reais). 

Assim, analisados os requisitos legais e observada a regularidade do procedimento, 

tendo por acertada a decisão da Comissão de Julgamento de Licitações em todas as fases, razão 

pela qual, HOMOLOGO a decisão para declarar vencedora a empresa supracitada, 

ADJUDICANDO-LHE o objeto licitado no valor acima descrito, seguindo a proposta 

apresentada.  

 

Charrua/RS, 20 de julho de 2021. 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 


