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ATA DE REUNIÃO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 

Nº. 037/2022 

 

Processo Licitatório:052/2022 CP 

Modalidade: Outros 002/2022 

 

Aos 30/06/2022, às 08:30,  Decreto Municipal nº. 3813/2022 reunirão –se na Secretaria 
Municipal de Administração, para proceder à abertura dos Envelopes 01 e 02 contendo à  
proposta de preço e habilitação, referente ao  Outros 002/2022 Chamada P. Objeto da 
Licitação: Termo de Colaboração, tem por finalidade firmar termo de parceria por interesse 
público com entidade da sociedade civil que ofereça atendimento de transporte aos 
universitários de Ouro Verde.  
 Inicialmente o Presidente e os membros fizeram referência aos trâmites legais acerca do 
presente certame e, por conseguinte realizou o credenciamentos das proponentes 
ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL DE OURO VERDE representada pela  
pelo presidente senhor Guilherme Felipe Pratto  onde ocorreu   a abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação  e proposta da participante:   ASSOCIAÇÃO DE 
TRANSPORTE ESTUDANTIL DE OURO VERDE (43.457.935/0001-04)   
A Empresa apresentou a ata da Assembleia vencida a comissão oriente que façam a 
atualização e tragam para fazer parte deste processo a mesma atualizada. Também se 
verificou que o item 8.2 da edital a regularidade fazenda Municipal está vencida como a 
Associação é a única participante deste processo e é de interesse público a mesma terá o 
prazo de 48 horas para apresentar a mesma atualizada. Acostou os demais  documentação 
na fase de habilitação item 7 e 7.3 exigida nesta peça editalicia.  
 
Dando continuidade a abertura da proposta da empresa ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE 
ESTUDANTIL DE OURO VERDE (43.457.935/0001-04)   
Item 01: Termo de Colaboração, tem por finalidade firmar termo de parceria por interesse 

público com entidade da sociedade civil que ofereça atendimento de transporte aos 
universitários de Ouro Verde. 
Propostas apresentadas 

Classificada Licitante Valor (R$) meses Data 

Sim ASSOCIAÇÃO DE 

TRANSPORTE ESTUDANTIL DE 

OURO VERDE 

 16.000,00 12  30/06/2022 

 Foi vencedor do item a empresa ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL DE 

OURO VERDE, com o valor  unitário de até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Total de até 

12 meses R$192.000,00 ( cento e dezenove mil oitocentos e vinte e seis reais)  

 A empresa participante pedem desistência do prazo recursal por parte de todos os 

participantes assim como não houve nenhuma manifestação da desta fase de habilitação e e 
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proposta decaiu e prescreveu esse direito. Fim dos trabalhos de julgamento da 

documentação e proposta, o Presidente juntamente com os membros encerrou a presente 

sessão pública, determinando a lavratura da presente Ata que será assinada para os 

devidos fins e efeitos e compreendem por superada esta fase. Sem mais haver constar 

todos submetem esta ata.   

 

 

Ouro Verde/SC, 30/06/2022 
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