
ATA Nº 001/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às

quatorze horas, na Sala de reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniu-se

a Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada pela  Portaria  nº  153/2021,  e  um

representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para receber os envelopes

nº  1  (DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO)  e  nº  2  (PROPOSTA  FINANCEIRA) da

Tomada de Preços Nº 015/2021 que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica

especializada para prestação de serviços de transbordo, transporte e destinação final

de resíduos sólidos em todo município de Tramandaí, conforme descrito neste Edital,

demais  exigências/considerações,  seus  Anexos  e  no  Memorial  Descritivo.  O

Presidente da CPL apregoou o certame pontualmente às 14hs em conformidade com

o subitem 17.12 deste edital. Houve um total de 1 empresa participante, sendo ela:

CRVR  –  RIO  GRANDENSE  VALORIZAÇÃO  DE  RESÍDUOS  LTDA  –  CNPJ:

03.505.185/0001-84,  a mesma representada pelo Sr Vladimir Brondani Dallazen – RG

7057310398  SJS/II-RS,  representante  da  referida  Empresa  junto  ao  Município

Tramandaí/RS.  Todos  os  presentes  conferiram  e  rubricaram  os  envelopes,  sendo

assim passamos para a abertura do envelope nº 1 (Habilitação). A representante da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente analisou a documentação e emitiu Laudo de

acordo com o subitem 4.6.7 do Edital.   O Presidente da CPL fez uma diligência ao

Departamento  de  Engenharia  do  Município  para  análise  dos  atestados  conforme

subitem 4.6.3, alínea “a”. O Departamento de Engenharia emitiu Parecer favorável e

acatado por esta comissão referente aos atestados apresentados pela empresa, bem

como diligência  a Contadoria  do Município conforme subitens n° 4.7.1.1 e 4.7.1.3,

alínea “I”, a qual emitiu Parecer anexado ao Processo. Não houve apontamentos por

parte da Comissão referente à documentação de habilitação, sendo assim passamos

para  abertura  do  envelope  nº  2  (Proposta  Financeira).  A  empresa  CRVR  –  RIO

GRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA  apresentou como valor cotado

global  a quantia de R$ 2.403.063,00 (dois milhões quatrocentos e três mil  reais e

sessenta e três centavos),  valor acima da planilha orçamentária, citada no subitem

9.2.4 do edital. A empresa não apresentou ainda planilha de composição de custos,

encargos sociais,  CAGEDs,  detalhamento  BDI  e  encargos  sociais,  como consta  a

obrigatoriedade no subitem 9.2.3 do edital. Abre-se o prazo de 08 (oito) dias úteis para

a apresentação de novo envelope com a documentação de proposta financeira de



acordo com as exigências do presente edital, conforme autoriza o artigo 48, §3º, da

Lei 8.666/1993, com início do prazo em 25 de fevereiro de 2021 e término em 08 de

março  de  2021.  Após,  será  agendada  nova  sessão  pública  para  a  abertura  do

envelope 02 – Proposta Financeira sendo que o licitante será informado da data da

sessão  através  de  e-mail  enviado  ao  endereço  constante  na  proposta. A sessão

encerrou-se às 16h e 58 min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,

Caroline Selister Euzébio dos Santos, que a lavrei e que segue assinada juntamente

com os demais membros da Comissão Permanente de Licitações.

Hygor da Costa Martins – Presidente
 
Cindi Garcia Amaral  – Membro 

Milene Wagner – Membro

Caroline Selister Euzébio dos Santos – Membro 

CRVR – RIO GRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA


