
Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto
01.612.289/0001-62

RUA ANTONIO DALL'ALBA - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata de reunião realizada as 09:00 horas do dia 19 de Janeiro de 
2017, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do 
Poder Executivo Municipal, onde estiveram presentes os senhores integrantes da 
Comissão.  

Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo 
da  mesma.  Em  seguida  foram  apreciadas  as  propostas  habilitadas  para  o 
fornecimento do(s) item(s) descritos na licitação de Convite número 1/2017.

 Inicialmente precedeu-se a leitura do teor das propostas, com os 
esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos 
de apuração.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item Quantidade Material/Serviço                                   Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   12,0000 UN SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL
              AGROAMBIENTAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA                    20.400,0000
               CASANOVA CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - EPP           28.800,0000
               ROBERTO SILVIO BRUNETTO & CIA LTDA - ME                          25.800,0000
               SUL AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA - ME                             23.880,0000

OBS: A empresa FV COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL LTDA – ME foi desabilitada por não apresentar a documentação conforme 
requerido no edital do referido certame.

OBS:  Em  contato  com  a  representante  legal  da  Empresa  CASANOVA 
CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA – EPP, verificou-se que o preço total 
contido na proposta referia-se ao valor mensal, sendo assim cotado no certame.

Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de 
resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes. 

 Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo 
recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 
ata, juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada 
conforme foi assinada pelos presentes.

                    Em 19 de Janeiro de 2017. 
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