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COMISSÃO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO
19/03/2020 – 09:00

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas, tendo por local a Sala de
Reuniões do Departamento de Habitação, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada
pela Portaria nº 529/19, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação – nº 01 e proposta –
nº 02 referentes à TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, que tem como objetivo a contratação de
empresa especializada para obtenção de renovação de licença de operação, junto à Fundação
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM), do Distrito Industrial Carlos
Augusto Fritz, localizado no entrocamento das rodovias BR 386 e BR 285, no Município de
Carazinho/RS – processo licitatório nº 028/2020 de 27 de fevereiro de 2020, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL. Iniciados os trabalhos, verificou-se a existência de dois (2) jogos de envelopes nº 01 e 02
das seguintes empresas: DRESSLER E ZAMBON PROJETOS DE GEO E AMBIENTAIS LTDA ME e
GEOCLEAN SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. Ato contínuo abriu-se os envelopes nº
01 – documentação, sendo ambas as licitantes declaradas HABILITADAS. Dando continuidade,
lacrou-se os envelopes nº 02 – proposta e abriu-se o prazo recursal de cinco (5) dias úteis conforme o
art. 109 “a” Lei 8.666/93. No caso de não haver recursos até a data de 26/03, as propostas serão
abertas no dia 27/03, às 9:00, em sala a definir. Nada mais a acrescentar, foi lavrada esta ata que,
após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitações e
encaminhada para os procedimentos e efeitos legais. Carazinho, 19 de março de 2020.
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