TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017
Objeto: Contratação de Assessoria Ambiental para licenciamentos ambientais de
impacto local e monitoramento de aterro sanitário, pedreira, cascalheiras e demais
empreendimentos municipais.
ATA Nº 02 – TP 02/2017
Às dez horas, do primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, nas dependências
da Prefeitura Municipal de Erebango, sita na Rua Olinda Vater, nº 137, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações designada pela Portaria nº 6120/2017, sob a Presidência do Sr. Aércio
Sieg Klaesener, estando presentes também os membros Srs. Claudio Carlos Sabadini e Valmir José
Zotti.
De posse da documentação recebida, aberta, conferida e rubricada em sessão pública no dia 23 de
maio de 2017, conforme Ata nº 01 – TP 02/2017, lavrada e assinada pelos membros da Comissão
e licitantes presentes, passou-se à análise dos documentos e dos questionamentos consignados
em ata pelos representantes da empresa.
Diligenciando, a Comissão de Licitações, obteve no site do Conselho de Biologia a Resolução nº
115, de 12 de maio de 2007, que trata sobre a inscrição, registro, cancelamento e licença de
pessoas jurídicas e a concessão de certidão de termo de responsabilidade técnica e verificou que o
biólogo responsável técnico pela empresa deve estar vinculado através de Termo de
Responsabilidade Técnica – TRT.
Desta forma, em virtude da documentação apresentada estar incompleta, a Comissão cancela o
Certificado de Registro Cadastral emitido para a empresa AGROAMBIENTAL PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA LDA ME, em virtude do não cumprimento da letra “d” do item 2.2.3 – Qualificação
Técnica do Edital de Tomada de Preços nº 02/2017.
Em seguida, a Comissão de Licitações deliberou, pela:
a) habilitação da empresa CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA;
b) inabilitação da empresa AGROAMBIENTAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME.
É aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recurso, com base no disposto na
alínea “a”, do inc. I, do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
Caso não haja interposição de recurso, fica definida a data de 09 de junho de 2017, às 14 horas,
para abertura dos envelopes proposta, em sessão pública, na sede administrativa da Prefeitura
Municipal de Erebango, na Rua Olinda Vater, 137, Erebango, RS.
Nada mais havendo, o Sr. Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e
considerada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitações.
Comissão de Licitações: ___________________________
___________________________
___________________________

