MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
ATA 1

Processamento licitação nº 050/2018 – Concorrência nº 003/2018 – Processo Administrativo nº
5100/2018
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 09h30min, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria 1561/2018, para os procedimentos inerentes ao
processo em epígrafe. Recebidos os invólucros nº 01 e nº 02, mediante protocolo, da seguinte empresa:
AMBIENTUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.844.768/0001-04,
representada por Ibernon Bastos Campos, portador do RG nº 9030258331 SSP/IGP RS, inscrito no CPF sob nº
588.061.990-72, residente na Av. Frederico Ritter, nº 3565, casa 103, Distrito Industrial, Cachoeirinha, RS, CEP:
94930-000. A efetuar a consulta no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS
(CEIS) mostrou que a licitante não apresenta qualquer restrição. Aberto o invólucro nº 01 e analisado o seu
conteúdo, restou constatado o seguinte: A licitante AMBIENTUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
apresentou toda a documentação requerida de acordo com o instrumento convocatório restando habilitada.
Nenhuma manifestação contrária à habilitação. Dando sequência ao processo foi aberto o invólucro da proposta
nº 02, analisando seu conteúdo constatou que atende plenamente o edital, restando declarada vencedora no
certame. Os valores constantes em sua proposta ficam discriminados da seguinte forma: R$ 1.959,71 (um mil

novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), mensais referente à coleta de até
2000 litros, sendo o valor unitário por litro de R$ 0,98 (noventa e oito centavos). Nenhuma
manifestação contrária em relação à proposta. Registra-se que a licitante formalizou que não possui
intenção de ingressar com recurso. Nada mais a tratar procedida à leitura desta Ata, a Comissão aprova
e assina. Sessão encerrada às 11h24min.
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