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ATA DE JULGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 

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 03 (três) dias do mês de março do ano de 2020 às 16:00  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, câmpus da Universidade Federal de 

São Carlos, área norte, cidade de São Carlos / SP, reuniu-se para proceder o julgamento da 

Documentação Habilitatória apresentada pela empresa licitante, a saber:  1-) Solução Verde 

Consultoria e Planejamento Sustentável Ltda.; para a Tomada de Preços supracitada.                                                      

 

I- Histórico: 

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

aberto pela Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar o envelope referente a 

habilitação da empresa acima descrita.  

 

II- Decisão: 

Após a análise de toda a documentação habilitatória apresentada pela empresa acima listada 

e dos fatos expostos, a Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar com o auxílio 

da Assessoria Jurídica desta Fundação, prolata o seguinte julgamento referente a empresa 

participante: 

 

1-) Solução Verde Consultoria e Planejamento Sustentável Ltda: Após análise das 

documentações apresentadas pela respectiva empresa, a comissão informa que foi observado 

que a mesma deixou de cumprir com o item 4.1.3.1, o qual ostenta a seguinte redação: 

Atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que 

comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

deste edital. Diante da ausência do respectivo documento a empresa sob análise deixou de 

mailto:fai@fai.ufscar.br


 

2 

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Rodovia Washington Luís, km 235, C.P. 147, CEP: 13.565-905, São Carlos / SP, Brasil 

Telefone (16) 3351-9000 / Fax: (16) 3351-9000 / E-mail: fai@fai.ufscar.br / Site: www.fai.ufscar.br 

 

cumprir integralmente com todas as exigências editalícias referente a habilitação conforme 

documentação devidamente autuada às folhas 161 a 194.  

Dessa forma, a Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, julga a empresa 

INABILITADA a continuar participando das demais fases do presente certame. 

 

Nada mais havendo, foi lavrada a presente Ata que vai assinada pela Comissão 

Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, abrindo-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 

 

 

__VIA ORIGINAL ASSINADA_____ 

Marcio Machado Paiva  

Presidente da CPL FAI-UFSCar 

                                                                 

 

 

 

 ____________________________                       ___________________________ 

           Natalia A. Santos                                             Jéssica Aparecida Bertogo  

  Membro da CPL FAI-UFSCar                           Membro da CPL FAI-UFSCar 
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