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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA 

 

Data 25/05/2012 Horário: 08h:00m 

Licitação /Modalidade 
CONVITE 

PROCESSO 

Nº 09/2012 

Nº 38/2012 

 

OBJETO: 
 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva 
para elaboração do Plano de manejo do parque natural municipal Carijós, conforme termo referência 

Anexo I, parte integrante deste edital. 

 
No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da 

Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1497/2012.  Afim de analisar 

as propostas das empresas habilitadas ao certame licitatório OAP CONSULTORES ASSOCIADOS 
LTDA, FERMA ENGENHARIA LTDA, tendo em vista o prazo recursal findo em 17/05/2012 e a 

abnegação das empresas em interpor recurso conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93, conforme 

notificação encaminhada e própria manifestação dos licitantes. Iniciada a sessão exatamente ás 
08h00min os membros da CPL rubricaram os envelopes de proposta, os quais encontravam-se 

devidamente lacrados. Em seguida passou-se a fase de abertura de envelopes de propostas das 
empresas HABILITADAS, que estava de acordo com o edital, chegando ao seguinte resultado 

classificatório FERMA ENGENHARIA LTDA R$ 76.800,00 (Setenta e seis mil e oitocentos reais), 
OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, R$ 78.018,17 (setenta e oito mil, e dezoito reais). 
Observado pela CPL que o valor máximo era de R$ 89.600,00 (oitenta e nove mil e seiscentos reais). A 

representante da empresa OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA manifesta-se seu interesse de 
recurso alegando que a proposta da empresa FERMA ENGENHARIA LTDA não atende o termo de 

referencia item nº 11 (Duração dos trabalhos). Publique-se o resultado supra para que os licitantes 

fiquem cientes e para que os mesmos fiquem notificados, abrindo-se neste ato prazo de direito de 
recursal previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Nada mais havendo digno de nota, nem a 

tratar, encerrou-se a sessão exatamente às 08h:45min, indo esta assinada por todos os presentes. 
 

 
CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JUNIOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
MEMBRO 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL 
MEMBRO 

 

 
LICITANTE PRESENTE: 
 
OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
Lucilene Albino Machados Fernandes 
 

 

 


