ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS FINANCEIRAS – EDITAL Nº 014/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, 202, Centro, em Serafina Corrêa,
RS, reuniram-se, a partir das nove horas, em Sessão Pública, os membros da Comissão
Permanente de Licitação do Município, Jennyfer Ravini Zanluchi Scheffer, Adriana Santin e
Francine Rostirolla, nomeados pela Portaria n° 779 de 23 de maio de 2017, para abrir e
processar a licitação realizada na modalidade Tomada de Preços nº 005/2018, referente a
contratação de empresa sob o regime de execução indireta, para executar serviços
especializados em coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde
gerados no Centro Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde do Município de
Serafina Corrêa, RS, de acordo com os anexos e as especificações descritas no Edital nº
014/2018. Abertos os trabalhos, foram protocolados os envelopes de documentos de
habilitação e propostas financeiras das empresas: 1 – Servioeste Soluções Ambientais
Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.392.348/0001-60, estabelecida na Linha São Roque, s/nº,
interior, no município de Chapecó, SC, neste ato representada pelo Sr. Edson Oldemar
Brugnerotto Soccol, inscrito no CPF nº 067.741.859-08; 2 – Aborgama do Brasil Ltda,
inscrita no CNPJ nº 05.462.743/0009-54, estabelecida na Estrada Rincão dos Pinheiros,
s/nº, Distrito de Passo Raso, no município de Triunfo, RS, neste ato representada pela Sra.
Cristian Diehl, inscrita no CPF nº 909.795.400-20. Os envelopes foram rubricados pela
Comissão Permanente de Licitação e licitantes. Ato contínuo abriram-se os envelopes de nº
01, contendo os documentos habilitatórios, que foram rubricados, analisados pelos
presentes e posteriormente integrados ao processo da licitação. A Comissão de Licitação
em análise ao edital e documentos apresentados, considerou as licitantes presentes
habilitadas. Questionados sobre a intenção de interpor recurso nesta fase, os licitantes não
manifestaram interesse. Na sequência, procedeu-se a abertura dos envelopes com as
propostas financeiras, constatando-se que o valor apresentado pela empresa Servioeste
Soluções Ambientais Ltda foi de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) referente ao item
01 e R$ 3,00 (três reais) referente ao item 02. O valor apresentado pela empresa Aborgama
do Brasil Ltda foi de R$ 0,98 (noventa e oito centavos) referente ao item 01 e R$ 2,68 (dois
reais e sessenta e oito centavos) referente ao item 02. Estando em conformidade com as
exigências editalícias, as propostas foram consideradas válidas. A Comissão julgou
vencedora do certame a empresa Aborgama do Brasil Ltda no valor de R$ 0,98 (noventa e
oito centavos) para o item 01 e R$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) para o item
02. Intimados, os licitantes não manifestaram-se pela interposição de recurso. Em ato
contínuo, a Comissão determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação
e ciência dos interessados. O procedimento licitatório será encaminhado à Autoridade
Superior para homologação e posterior adjudicação. Nada mais requerido nem a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos
presentes, ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados.
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