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Às 10:30 do dia 28/02/2020, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente  de  Licitações  desse  órgão,  VANDERLEI
MARCELO LERMEN, e respectivos membros da equipe de apoio, nomeados pela portaria 14/2020, para, em  atendimento  às
disposições contidas em decreto, referente ao processo nº 14/2020, realizar os procedimentos relativos  à  Dispensa
de licitação nº 8/2020. Objeto: Contratação de Empresa para a execução de obras e serviços de engenharia em  regime
de empreitada global (fornecimento de materiais e serviços) para RETOMADA do projeto de revitalização  e  melhorias
na  Praça  Municipal  Lothário  Schneider,  CONTRATO  847654/2017/MTUR/CAIXA.  Serão  retomadas  as  execuções   da
pavimentação de pisos intertravados na Rua Central da praça, calçadas em piso intertravado, arquibancadas,  escadas
e rampas de acesso, a praça em concreto desempenado, acessibilidade sinalização e proteções em  corrimão  metálico;
partes dos serviços aqui descritos já foram executados, alguns de forma total, outros de forma  parcial,  e  alguns
ainda não foram iniciados, tudo conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas técnicos
e demais demonstrativos técnicos setor de engenharia. Contratação devido  à  desistência  da  empresa  T.  OLIVEIRA
CARPES EIRELI – CNPJ nº 32.313.218/0001-92, vencedora do certame Tomada de Preços 002/2019, Processo Administrativo
021/2019, e a necessidade de urgência do término da obra.  Aberta  a  sessão,  constatou  que  as  empresas  abaixo
listadas apresentaram propostas.

Fornecedores:

  Fornecedor:          PONTAO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
  CNPJ:                30.981.307/0001-81
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:
  CPF:                    .   .   -

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

  Fornecedor:          JULIO CESAR SOARES DE LIMA
  CNPJ:                30.779.971/0001-42
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:
  CPF:                    .   .   -

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

  Fornecedor:          ANDRE CALISTRO
  CNPJ:                20.830.065/0001-71
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:
  CPF:                    .   .   -

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

  Fornecedor:          GUILHERME ALMEIDA
  CNPJ:                30.996.651/0001-44
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:
  CPF:                    .   .   -

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

Após a abertura do(s) envelope(s) contendo a documentação da(s) empresa(s) participante(s), passou-se então para  a
abertura do envelope contendo a proposta financeira da(s) empresa(s) devidamente habilitada(s).

Itens:

  Item 1
    Descrição:           Execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de
                         materiais e serviços) para retomada do projeto  de  revitalização  e  melhorias  na  Praça
                         Municipal  Lothário  Schneider,  CONTRATO  847654/2017/MTUR/CAIXA.  Serão   retomadas   as
                         execuções da pavimentação de pisos intertravados na Rua Central da praça, calçadas em piso
                         intertravado, arquibancadas, escadas e rampas de acesso, a praça em concreto  desempenado,
                         acessibilidade sinalização e proteções em corrimão  metálico;  partes  dos  serviços  aqui
                         descritos já foram executados, alguns de forma total, outros de forma  parcial,  e  alguns
                         ainda não  foram  iniciados,  tudo  conforme  projetos  técnicos,  memoriais  descritivos,
                         orçamentos, cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos do setor de engenharia.
    Quantidade:          1,000
    Unidade:             UN
    Valor de referência: 20.000,00
    Vencedor:            PONTAO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
    Proposta vencedora:  20.000,00
    Marca:               não informada

    Propostas:
      Fornecedor                                                      Data                    Valor da Proposta
      PONTAO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA         28/02/2020                 20.000,00
      JULIO CESAR SOARES DE LIMA                                   28/02/2020                 53.000,00
      ANDRE CALISTRO                                               28/02/2020                 40.000,00
      GUILHERME ALMEIDA                                            28/02/2020                 47.000,00

Observações:
  Não houve observações registradas.

Após acurada análise dos documentos da empresa, PONTAO SUL INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  PRE-MOLDADOS  LTDA  –  “FOCO
CONSTRUÇÕES”, empresa com sede na cidade de Pontão/RS, sito a AC ESTRADA BR 324,  RS  168,  portadora  do  CNPJ  nº
30.981.307/0001-81
detentora   do   menor   valor   orçado,   verificou-se   que    a    mesma    apresentou    os    documentos    de
Cartão do CNPJ, Contrato Social em vigor devidamente registrado , CNH,  CPF  e  CIC  dos  diretores,  inscrição  no
cadastro de contribuintes estadual e municipal relativo a sede  da  empresa  pertinente  ao  ramo  de  atividade  e
compatível com o objeto, Certidão Negativa da Receita Federal e da Dívida Ativa  da  União,  Certidão  Negativa  da
Receita Estadual, Certidão Negativa Municipal de Pontão/RS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,  Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Judicial Cível Negativa,  Certidão  de  registro  da  empresa  no  Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul RS235478, contratos da empresa com os  engenheiros:  JANIEL
ANTÕNIO BAZZO CREA/RS 235478 e Certidão  nº  1783626  de  Registro  Profissional  do  mesmo  no  CREA/RS,  VALIDADE
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11/02/2020, FELIX AUGUSTO BASTIAN CREA/SC 5917-D e Certidão nº 179582 de Registro Profissional do mesmo no CREA/RS,
VALIDADE 31/03/2020, GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO CREA/RS 059240 e Certidão nº 1771196 de  Registro  Profissional  do
mesmo no CREA/RS,  VALIDADE  31/03/2020;  Atestados  de  Capacidade  Técnica  devidamente  registrados  no  CREA/RS
(Rondinha/RS Registro nº 69587 e Sarandi/RS Registro nº 33120); Índice de Liquidez Geral = 1 em liquidez  corrente,
geral e solvência; Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis registrada na Junta Comercial da sede da  empresa;
e, proposta formalizada com prazo e validade comprometimento no valor de R$  20.000,00  (vinte  mil  reais).  Assim
acudiram ao certame todos os documentos necessários a contratação com o Município, sendo todos  os  documentos  com
prazo de validade vigente nesta data. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que segue assinada por mim
e pelos membros presentes.

     --------------------------------------------------
                  VANDERLEI MARCELO LERMEN
                         Presidente

     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                    DANIELA ERIG SURKAMP                           ELIANE APARECIDA DO NASCIMENTO TIMM
                     Membro da Comissão                                     Membro da Comissão
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