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 04/2017 – TP 02/2017 – ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Às quatorze horas, do dia vinte e três de junho 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.
Aercio Sieg Klaesener, estando presentes também os membros Srs. Claudio Carlos Sabadini e
Valmir José Zotti. A pauta da presente reunião refere-se à abertura e julgamento das
propostas apresentadas pelas licitantes habilitadas, na forma prevista pelo Edital de
Cientificação da Comissão de Licitações, publicado em 21 de junho de 2017. Foi aberto o
envelope que havia sido lacrado, contendo os dois envelopes propostas das empresas
licitantes. O envelope da empresa AGROAMBIENTAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
ME não foi aberto, permanecendo lacrado, em virtude da sua inabilitação, confirmada em grau
de recurso. Desta forma, permanecerá o mesmo, até o encerramento do Processo, ficando
após este período disponível para retirada pela empresa, ou permanecerá lacrado acostado ao
processo. Passou-se à abertura do envelope proposta da empresa habilitada, CONSERV
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, sendo que a proposta foi rubricada pelos membros da
Comissão. A proposta apresentada foi de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais),
e a empresa CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA foi julgada VENCEDORA do certame. É
aberto o prazo recursal de cinco dias úteis previsto no art. 109 da Lei nº 8.666/93. Decorrido o
prazo, o processo segue para adjudicação e homologação pelo Prefeito Municipal. A
deliberação da Comissão de Licitações em relação ao teor da presente Ata será publicada no
Mural da Prefeitura Municipal, e rede mundial de computadores. Nada mais havendo, o
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:
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____________ _________________
______________________________

