
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES
DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS

EDITAL Nº 020/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Municipal
Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-
se, a partir das nove horas, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação
do Município,  Jennyfer  R.  Z.  Scheffer,  Débora  C.  Vivian  e  Francine  Rostirolla,  nomeados  pela
Portaria  n°  1071,  de  28  de  agosto  de  2018  para  abrir  e  processar  a  licitação  realizada  na
modalidade Tomada de Preços nº 002/2020, do tipo melhor técnica e preço, que tem por objeto a
contratação  de  empresa  para  a  elaboração  de  estudo  técnico  das  Áreas  de  Preservação
Permanente  (APP’s)  dos  corpos  hídricos  do  perímetro  urbano  sede  do  município  de  Serafina
Corrêa, de  acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas no Edital nº 020/2020.
Abertos os trabalhos, foram recebidos e protocolados os envelopes contendo os documentos de
habilitação e proposta técnica e financeira da única licitante presente, sendo a seguinte  empresa
cadastrada:  1 - Kuhn Assessoria & Consultoria em Gestão Ambiental Eireli - EPP, inscrita no
CNPJ nº 02.385.650/0001-28, estabelecida na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 3245, Complemento 405,
Bairro Chácara das Pedras, na cidade de Porto Alegre, RS, neste ato representado pelo Sr. Marcelo
Augusto  Garibaldi  Voese,  inscrito  no  CPF  nº  078.907.069-36.  Os  envelopes  lacrados  foram
rubricados pelos  presentes.  Ato contínuo,  o  envelope de habilitação da empresa foi  aberto,  os
documentos rubricados e analisados pelos presentes. A empresa manifestou-se pelos benefícios da
Lei  Complementar  nº  123/06  e  alterações.  A Comissão  de  Licitação, em  análise  ao  Edital  e
documentos apresentados, constatou que a empresa  Kuhn Assessoria & Consultoria em Gestão
Ambiental Eireli - EPP apresentou os documentos de habilitação conforme as exigências editalícias,
sendo declarada  habilitada. Desta forma, o envelope contendo a Proposta Técnica da empresa
habilitada foi aberto, os documentos rubricados e analisados pelos presentes, estando de acordo
com as exigências editalícias e resultando em 61 pontos. Dando continuidade, o envelope contendo
a  Proposta  Financeira  da  empresa  foi  aberto,  os  documentos  rubricados  e  analisados  pelos
presentes, estando também em conformidade com as exigências editalícias e sendo considerada
válida pela Comissão de Licitação. O valor apresentado pela empresa foi de R$ 148.722,02 (cento e
quarenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e dois centavos), resultando em 50 pontos. De
acordo com o Item 8 do Edital que trata do julgamento, a classificação da licitante deu-se de acordo
com a SOMA das notas obtidas na proposta técnica e da proposta de preços de acordo com a
fórmula:  CF = 60 % NPT + 40 % NPF = 100 %, a qual resultou na seguinte nota: 56,60. Desta
forma, a Comissão julgou vencedora do certame a empresa Kuhn Assessoria & Consultoria em
Gestão Ambiental Eireli - EPP, no valor de R$ 148.722,02 (cento e quarenta e oito mil, setecentos
e vinte e dois reais e dois centavos). Intimado da intenção de interpor recurso, o representante da
empresa, manifestou-se não ter interesse. 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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