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ATA DE JULGAMENTO DA  

COMPARAÇÃO DE PREÇO Nº 001/2012 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Julho de 2012, às 10horas, reuniu-se 

novamente a 3ª Subcomissão de Licitação, constituída pela Portaria n°03/2012, 

conforme disposto no art. 2°, Parágrafo único do Decreto Municipal nº 2.116, de 

21/06/2011, para proceder ao julgamento das Propostas de Preço da Comparação 

de Preços n.º 001/2012, objeto do processo n.º 44145626/2011, oriundo da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAN, destinado à 

selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para prestação 

de serviços de análises laboratoriais, coleta de amostras de água e realização de 

análises bacteriológicas e físico-químicas com vistas ao monitoramento limnológico 

da qualidade da água do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns, conforme 

especificações constantes dos anexos deste edital. A abertura dos envelopes 

contendo as Propostas e Documentações, ocorreu no dia 02 de Julho de 2012, às 

14h30hs. Iniciando os trabalhos a Comissão procedeu à análise das Propostas e o 

Mapeamento dos Preços das empresas que se Habilitaram para a presente 

Licitação, sendo: Life Projetos Limnológicos Ltda., Microlab Laboratório de Análises 

Microbiológicas e Ambientais Ltda., Aqualit Tecnologia em Saneamentos Ltda. e 

Conágua Ambiental Ltda. Após análise das propostas das empresas, nenhuma 

irregularidade fora constatada com relação às mesmas, ficando, portanto, 

classificadas para a presente licitação. Em seguida, a Comissão, amparada pelo 

critério de julgamento de “Menor Preço Global Proposto, e demais condições 

descritas no item 6 – JULGAMENTO, constante do Edital, decide, por unanimidade 

de seus membros, julgar, e de conseqüência sugerir a ADJUDICAÇÃO do objeto 

desta licitação, à empresa Life Projetos Limnológicos Ltda., ofertou proposta no valor 

global de R$ 29.413,80 (vinte e nove mil, quatrocentos e treze reais e oitenta 

centavos). Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, a 3ª 

Subcomissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e 

achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e, em seguida, 

submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e 

concordar, promover a sua Homologação e Adjudicação do objeto licitado à empresa 

vencedora. Esta ata será extratada e afixada no placar desta pasta e o seu resultado 
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publicado na imprensa oficial conforme previsto no edital, para conhecimento dos 

interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei, 

estando os autos desde já com vistas franqueadas aos licitantes interessados. 

 

 

 (assinaturas no original) 
Fradique Machado de Miranda Dias  

Presidente 
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