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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Maio de 2017, às 10:09 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  7797, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  30/2017, Licitação nº 18/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

CADASTRAMENTO DE TODAS AS CHÁCARAS E IMÓVEIS RURAIS QUE ESTEJAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 30/2017, Edital de Pregão Presencial 18/2017, cujo objeto é o
CADASTRAMENTO DE TODAS AS CHÁCARAS E IMÓVEIS RURAIS QUE ESTEJAM DENTRO DO PERÍMETRO
URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS.   Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua equipe de
apoio, para abertura e julgamento das propostas e da documentação das empresas participantes do certame
licitatório. Apresentaram tempestivamente os envelopes, credenciamento e, proposta e documentação as seguintes

 empresas:  *Sr. ALISSON MELO MONTEIRO, representante legal da GEOPROCSUL ENGENHARIA E
 GEOPROCESSAMENTO LTDA EPP;  *Sr. RODRIGO REUS COELHO, representante legal da SETA SERVIÇOS

 TÉCNICOS E AGRIMENSURA LTDA EPP;  *     Sr. FERNANDO ISOTON, representante legal da OESTE SUL
 ENGENHARIA LTDA ME;  *Sr. CRISTIAN GRELMANN, representante legal da CRISTIAN GRELMANN ME;    Após o

recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento verificou-se que as empresas que entregaram
os envelopes estão aptas a participar do certame. Todas as empresas entregaram os envelopes conforme relação
acima, e conforme previsto no edital, e todas devidamente representadas para a fase verbal de lances.   A Empresa
BATISTELLO SERVIÇOS AMBIENTAIS E TOPOGRAFICOS LTDA ME, entregou tempestivamente os envelopes de
proposta e documentação, mas não comprovou que possuía poderes para fase de lances, restando inabilitado para
tanto. O Sr. que apresentou os envelopes da Empresa BATISTELLO SERVIÇOS AMBIENTAIS E TOPOGRAFICOS
LTDA ME tentou argumentar que o seu contador mandaria no seu e-mail os documentos necessários, no entanto a
administração municipal deveria imprimi-la, o que não foi aceito pela Comissão de licitação, devido ao fato de não ser
responsabilidade dos servidores, bem como não havia mais tempo hábil para tanto.   Ato contínuo, foram
disponibilizados os envelopes para que os licitantes rubricassem, atestando a sua inviolabilidade. Após o pregoeiro
determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas dos participantes credenciados, sendo disponibilizados
aos licitantes para que conferissem a validade das propostas e rubricassem as mesmas. Após, o pregoeiro passou a
lançar os licitantes e seus respectivos valores no sistema. Realizou-se todo o processo de lance do certame sendo
este finalizado e depois o envelope de habilitação foi aberto, rubricado e conferido por todos. Todas as empresas
participantes apresentaram toda a documentação exigida no edital restando vencedor do item, conforme demonstrado
no quadro comparativo de preços, em anexo ao processo. Em seguida o pregoeiro questionou aos licitantes quanto a
intenção de promover recursos onde houve a expressa manifestação em não promovê-lo, bem como a expressa
renúncia ao prazo decadencial. Sendo assim, o pregoeiro adjudicou os itens aos vencedores. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.
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Item

Participante:

Especificação

11688 - CRISTIAN GRELLMANN - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 1-Cadastramento de todas as Chácaras e imóveis rurais
que estejam dentro do perímetro urbano do município de
Coronel Freitas;
2-Identificação das Matrículas de registro de imóvel, bem
como o morador ou moradores da propriedade;
3-Cadastramento das edificações (Casa, galpão, etc.)
utilizando GPS dupla frequência, obtendo pontos de
coordenadas através de ponto relativo estático ou RTK, que
proporcione precisão horizontal melhor que 1,5cm,
utilizando o DATUM SIRGAS 2000, bem como croqui das
edificações sendo o levantamento das medidas com a
utilização de trena;
4-Preenchimento de BCI (boletim de informação cadastral
individualizado);
5-Identificação de serviços públicos existente que
abrangem o imóvel (Iluminação pública, coleta de lixo, rede
pluvial, tipo de pavimentação, vias de acesso etc.);
6-Localização do imóvel com relação a APP (área de
preservação permanente) quando este estiver dentro da
sua abrangência.
7-Nas chácaras 39, 40, 41, 42, 58, 60 e 62 (áreas de
ocupação irregular) deverão ser executas o levantamento
cadastral das edificações utilizando estação total
(coordenadas UTM), além disso deverão ser atendidos os
itens 2, 4, 5 e 6 desse documento.
8-Confecção de 03 (três) cópias do caderno, com os itens:
c, d, e, f, g e h, para formalização do cumprimento das
exigências.
c) realize a adequação do perímetro urbano, considerando
que o perímetro urbano do Loteamento do Povoado de
Coronel Freitas (Lei nº 13/69) difere do atual perímetro
urbano (Lei Municipal nº 1.390/2004), já que houve um
acréscimo de área urbana (3,5 Km²), de forma a identificar
a área que, apesar de pertencer ao perímetro urbano, ainda
consta como área rural do Município, procedendo-se a
devida atualização do registro junto ao Cartório de Registro
de Imóveis;
d) proceda à atualização de todos os lotes/parcelas
cadastrais inseridas no perímetro urbano, inclusive na área
de expansão urbana, abrangendo os seguintes dados: 1) se
há edificações; 2) se presentes os equipamentos de
infraestrutura básica, especificando-os; 3) se atende aos
índices urbanísticos definidos pela Lei Municipal n.
1.390/2004, para a zona urbana em que se situe, conforme
disciplina o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 6.766/79, a fim de
ser elaborada a Carta Cadastral do Município;
e) identifique e cadastre todos os cursos d'água que
atravessam o perímetro urbano do Município, inclusive com
as respectivas Áreas de Preservação Permanente (APP -
Art. 4º, I, alínea 'a', da Lei Federal nº 12.651/2012), sendo
que tudo deverá ser representado na hidrografia do
perímetro urbano estabelecido pela Lei Municipal n.
1.390/2004, devendo haver portanto alteração dos
ANEXOS I e II da aludida legislação;
f) identifique todas as Áreas de Preservação Permanente -
APP ocupadas e descaracterizadas, para que
posteriormente sejam estudadas as formas de
regularização das situações consolidadas;
g) proceda a atualização do dado de curva de nível
(declividade) do perímetro urbano, abrangendo a totalidade
da área de expansão urbana. Na mesma oportunidade,
deverão ser identificados os lotes cadastrados sem o
devido atendimento ao disposto no art. 3º, III, da Lei
Federal 6.766/79, que determina o limite de 30% de
declividade para realização de parcelamento de solo;
h) realize novo zoneamento de uso e ocupação do solo
urbano do Município de Coronel Freitas, com respeito às
regras de publicidade e participação popular previstas no
art. 43, II, do Estatuto das Cidades art. 141, III, Constituição
do Estado de Santa Catarina, mediante o qual serão
estabelecidas novas Áreas Verdes, as quais deverão ser
preservadas de forma permanente, conforme o que
preceitua o art. 25 da Lei Municipal nº 1.390/2004, bem
como o art.3º, XX, da Lei 12.651/2012;

un 1,00  0,0000 77.900,00    77.900,00   

Total do Participante --------> 77.900,00   
__________________
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

ANDRESSA REGINA GOLLO

CAROLINA ROSALEN PIVA

RAQUEL MILANI

JORACI PAGNUSSAT

PAULO CESAR STRADA

Coronel Freitas,  26  de  Maio  de  2017

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 - ........................................ - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

 - ........................................ - FISCAL DE TRIBUTOS OBRAS E VIG SATINARIA

 - ........................................ - TECNICO EM CONTABILIDADE


