
              Estado do Rio Grande do Sul 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS   

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 

 
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte , às 14:00 horas, na Sala da 
Secretaria de Educação, Cultura,Desporto e Eventos, situado a Rua Roberto 
Ziebell, nº52, reuniu-se a Comissão de Licitações, designada pelas Portarias nº 11.935 
de 15 de julho de 2019, com o fim especial de proceder à abertura dos envelopes de nº 
02 - PROPOSTA, em cumprimento ao Edital de Licitação, modalidade Concorrência de 
nº 02/2020, datado, de e 09 de março de 2020. O objeto da presente licitação é a 
contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares até o aterro sanitário e Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
recicláveis. Para o presente processo licitatório compareceram as empresas: GRS 
AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME, CNPJ: 21.583.419/0001-
93,representado pelo senhor Luiz Alessandro de Oliveira Trindade, CPF nº003.608.170-
17; e a empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL –EIRELI, CNPJ: 27.409.076/0001-
21,representado pelo senhor Felipe Kowal, CPF nº926.401.250-87. Aberto os envelopes 
de nº 02 -PROPOSTA e depois de analisada e rubricada pela comissão de licitação e 
licitantes presentes e com a  analise das planilhas pelo contador Jerri Roberto krugel, a 
comissão de licitação DECLARA vencedora do certame a empresa, GRS AMBIENTAL 
SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME, CNPJ: 21.583.419/0001-93, sendo esta a proposta 
mais vantajosa para a administração, no valor de R$26.916,59 (Vinte e seis mil 
novecentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) mensais. A empresa KOWAL 
ENGENHARIA AMBIENTAL –EIRELI, CNPJ: 27.409.076/0001-21, ficou em segundo lugar 
com o valor de R$29.819,00 ( vinte e nove mil oitocentos e dezenove reais) mensais. 
A empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL –EIRELI, CNPJ: 27.409.076/0001-
21,declara que abre mão do prazo recursal. 
 Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata, que será assinada pela 
Comissão de Licitações e licitantes presentes. 

 Formigueiro, 20 de maio de 2020. 
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