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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS  N.º 001/2020 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para escalada e coleta de material botânico 

em 16 árvores altas e coleta de material botânico em fragmentos florestais no município 

de Boituva., conforme descrição contida no Termo de Referência do respectivo Edital. 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 09:00 horas a 

Comissão Permanente de Licitações da FAI.UFSCar, nas dependências desta Fundação, 

cuja sede encontra-se edificada junto à Rodovia Washington Luís, KM 235, campus da 

Universidade Federal de São Carlos, área norte, cidade de São Carlos/SP iniciou a Sessão 

Pública referente a abertura e a análise dos envelopes e documentações apresentados para 

a Tomada Pública em epígrafe. 

A Comissão recebeu os envelopes referentes a Documentação Habilitatória 

(envelope de n.º 01) e de Proposta de Preço (envelope de n.º 02) da empresa a saber:  

 
 

1-) Solução Verde Consultoria e Planejamento Sustentável Ltda. 

Iniciados os trabalhos foi aberto o envelope referente a Habilitação (envelope de 

n.º 01) da empresa retro citada, sendo o mesmo rubricado por toda a Comissão 

Permanente de Licitações da FAI.UFSCar. Não houve participante presente. 

A Comissão informa que promoverá a análise de toda a Documentação 

Habilitatória apresentada e, posteriormente, proferirá por meio de uma nova Ata a sua 

decisão quanto a regularidade dos mesmos sendo garantido após a publicação desta, os 

prazos para recurso previstos em legislação.  

O envelopes referente a Proposta de Preço (envelope de n.º 02) da empresa 

participante foi lacrado em invólucro, devidamente rubricado pela Comissão Permanente 

de Licitações da FAI.UFSCar ficando o mesmo sob a guarda desta para a sua utilização 

em momento oportuno.  
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Nada mais havendo, foi lavrada a presente Ata que vai assinada pela Comissão 

Permanente de Licitações da FAI.UFSCar. 

 

 

 

.............VIA ORIGINAL ASSINADA............... 

Márcio Machado Paiva 

Presidente da CPL FAI.UFSCar 

 

 

.........................................................                           ......................................................... 

      Jéssica Aparecida Bertogo                                        Natalia de Aguiar Santos 

   Membro da CPL FAI.UFSCar                                 Membro da CPL FAI.UFSCar 


