MUNICÍPIO DE CASEIROS
AV. MARIO CIRINO RODRIGUES, 249
CASEIROS - RS

Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações
Ata de reunião realizada ás as 14:00, do dia Em 11 de Setembro de
2017, na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram
presentes os senhores integrantes da Comissão. Foi aberta a reunião, informando
inicialmente aos presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas
as propostas habilitadas para o fornecimento do(s) item(s) descritos na licitação de
Tomada de Preço número 0006/17.
A empresa Fronteira Geologia e Meio Ambiente LTDA- ME, inscrita no
CNPJ 18.622.210/0001-87, com sede na cidade de Taquari- RS, apresentou o envelope de
DOCUMENTAÇÃO onde na parte interna estava a PROPOSTA, diante disso foi desclassifica.
A empresa BOOL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ 21.460.676/0001-38,
com sede na cidade de Passo Fundo, manifestou interesse em interpor recurso, baseado
no item 8.1 do edital Tomada de Preço 006/2017.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas, com os
esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de
apuração:
Item Qtdade Unidade
001

Material/Serviços

1 UN

Valor Total

LEVANTAMENTO REGULARIZAÇÃO LICENÇA DE
OPERAÇÃO:
"Planta baixa assinada pelo responsável
técnico, acompanhada de ART (quitada),
contendo:
"Levantamento planialtimétrico da gleba
proposta, contendo curvas de nível
(isolinhas) eqüidistantes de 1 metro,
demarcando o polígono limite da gleba,
georreferenciado em coordenadas geográficas
(em graus decimais);
"Orientação magnética com indicação do norte
verdadeiro;
"Quadro de áreas com área da superfície a ser
licenciada (em m²), área das estruturas
existentes e das de projeto, inclusive áreas
de recreação/espaços comunitários e sistema
viário;
"Indicação e nomeação das indústrias e
estruturas instaladas (rede de drenagem, rede
de abastecimento d'água, rede de energia,
rede de esgoto);
"Vias de acesso;
"Manchas de vegetação;
"Localização de poço profundo para captação
d'água;
"Imagem de satélite colorida com a indicação
do empreendimento e das atividades num raio
de 1000 m;
"Apresentar arquivos digitais (AutoCAD) e
impressos em 03 vias.

PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA-ME []

7.279,00

BDZ ENGENHARIA LTDA- ME []

8.450,00

PFG POÇOS ARTEIANOS LTDA []

5.400,00

AGROGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME []

8.850,00

ENVIGEO MEIO AMB. GÉO. REC. HID. LTDA-ME []

7.988,00

BOOL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- ME []
002
1 UN
REGULARIZAÇÃO E OUTORGA DE POÇO TUBULAR:
"Cercado de proteção removível 1,5 x 1,5 x

6.460,00
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1,0m;
"Fornecimento de hidrômetro, kit cavalete
galvanizado, plugs e luvas rosqueáveis;
"Fornecimento de tubo de monitoramento de 25
mm em PVC rosqueável, paralelamente a
tubulação adutora até a profundidade da bomba
submersa;
"Laje de proteção do poço, em concreto com
dimensão de 1m² e espessura de 15 cm,
concêntrica ao tubo de revestimento e com
declividade para as bordas.
"Serviço de levantamento de dados e
preparação de documentos para o
encaminhamento do pedido de outorga do uso da
água de poços tubulares profundos junto ao
DRH/SEMA (Documentação hidrogeólogica
atendendo formulário DRH, ficha cadastral
padrão DRH-FEPAM, protocolo DRH SEMA,
relatório fotográfico, demais documentos que
se fizerem necessários para o processo de
regularização dos poços);
"Montagem do processo de regularização outorga, protocolização (DRH/SEMA-POA), com
acompanhamento, orientação e correção de
eventuais falhas do processo até a emissão da
Portaria e apresentação de cópia integral do
processo;
"Serviço de dimensionamento e instalação de
hidrômetro, tubo de monitoramento e cavalete;
"Mão de obra para execução da laje de vedação
sanitária e cercado de proteção;
"Execução e responsabilidade técnica de teste
de vazão escalonado, de acordo com normas NBR
12.212 e 12.244, com apresentação de
relatório constando, no mínimo: tempo de
bombeamento, profundidade da bomba,
características de equipamento de
bombeamento, vazão, nível estático, nível
dinâmico, rebaixamento, capacidade específica
calculada a partir da transmissividade,
método de análise do teste, planilhas de
cálculo e gráficos, análise e recomendações
da vazão de exploração (vazão ótima), regime
de bombeamento;
"Caracterização do equipamento de bombeamento
(tipo da bomba, número de estágios, potência
do motor, vazão e altura manométrica, número
de horas diárias de bombeamento) e do
hidrômetro (com especificação técnica de cada
equipamento);
"Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica);
"Coleta de água e fornecimento de análise
físico-química e bacteriológica completa das
águas em todos os parâmetros exigidos pelo
DRH/SEMA, com posterior parecer técnico sobre
a análise laboratorial;
"Fornecimento de modelos de documentos:
declaração de inexistência de legislação no
município, autorização da Secretária da Saúde.
PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA-ME []

27.316,00

PFG POÇOS ARTEIANOS LTDA []

30.700,00
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ENVIGEO MEIO AMB. GÉO. REC. HID. LTDA-ME []

38.964,00

BOOL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- ME []

32.400,00

BDZ ENGENHARIA LTDA- ME
AGROGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
003
1 UN
LAUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO:
"Visita técnica para reconhecimento da área e
levantamento das características do meio
físico;
"Levantamento geológico / geotécnico à campo;
"Sondagens geotécnicas na área do
empreendimento com trado motorizado;
"Seções geológicas transversal e longitudinal;
"Testes de permeabilidade do solo de acordo
com a norma NBR 13969/97;
"Elaboração de laudo geológico/geotécnico;
"Medidas mitigadoras e compensatórias;
"Parecer técnico conclusivo do profissional
responsável;
"ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA-ME []

2.399,35

PFG POÇOS ARTEIANOS LTDA []

3.200,00

ENVIGEO MEIO AMB. GÉO. REC. HID. LTDA-ME []

3.790,00

BOOL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- ME []

2.983,20

BDZ ENGENHARIA LTDA- ME
AGROGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de
mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.
Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo
recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata
juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi
assinada pelos presentes.
resultado

Em 11 de Setembro de 2017
Comissão:
ANDREZA VISINTIN

:___________________________

ELIANE VIEIRA LEITE

:___________________________

MAIRA ROSSONI LEITE

:___________________________

