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 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 

 

 

 Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de licitações, 

reuniram-se a Pregoeira Daniela Zanatta e a Equipe de Apoio formada pelos servidores Marcelo Zanatta e Débora Veronese, 

incumbidos de dirigir e julgar a licitação modalidade Pregão Presencial nº 018/2015, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL. A Pregoeira e a Equipe de Apoio receberam o credenciamento da 

empresa AGRI-FLORA Serviços de Cobrança e Paisagismo Ltda., e seu respectivo representante legal, Senhor Renato Luis 

de Vargas, portador do CPF n° 738.067.220-72.  A Pregoeira solicitou ao licitante credenciado a entrega dos envelopes nº 01 

- Proposta Financeira  e nº 02 - Habilitação. Aberta a proposta foi analisada, aceita e rubricada por todos os presentes.  A 

pregoeira convocou a empresa para negociar valor, sendo a resposta negativa, ficou mantido o valor de R$ 1.000,00 (Hum 

mil reais) por mês. Diante do resultado obtido a Pregoeira declarou vencedora a empresa: AGRI-FLORA Serviços de 

Cobrança e Paisagismo Ltda., com valor global de R$ 1.000,00 (Hum mil reais). Passando então a verificação dos 

documentos relativos a habilitação, sendo a empresa vencedora declarada habilitada. A Pregoeira solicitou manifestação ao 

representante quanto a intenção de interposição de recurso, sendo declarado o desinteresse. Encerrados os trabalhos de sua 

competência remete-se o processo para adjudicação e homologação pela Autoridade Superior. Nada mais havendo, encerro 

o ato licitatório o qual lavrei e que será assinada por todos os presentes. 

 

 

 

 

DANIELA ZANATTA  
Pregoeira 

  
       DÉBORA VERONESE                     MARCELO ZANATTA 
                                 Equipe de Apoio                                                                                         Equipe de Apoio 
 
 
 
 

AGRI-FLORA SERVIÇOS DE COBRANÇA E PAISAGISMO LTDA. 

 


