Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONVITE 20/2015
ATA N ° 38/2015
Aos vinte e seis dias do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, reuniu-se
a Comissão Permanente de Licitações do Município, tendo por local a Sala de
Licitações, no horário das quatorze horas, com a finalidade de analisar as
propostas referentes ao Convite 20/2015 visando a contratação de empresa para
prestação de serviços especializados em licenciamento ambiental das atividades
de impacto local, e demais programas conveniados ou a serem implementados
pelo Município, segundo normas e exigências da Legislação Federal, bem como da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e do Conselho Municipal do Meio Ambiente,
compreendendo análise de projetos, vistoria em campo com emissão de Laudo
Técnico e Parecer, elaboração de programas de fomento ao reflorestamento e aos
ecossistemas, de proteção a fauna e a flora nativa, às nascentes e de águas
superficiais, fornecendo habilidade legal, e realizar trabalhos de conscientização na
área de especialização com equipe multidisciplinar contendo no mínimo, 1 (um)
engenheiro ou técnico ambiental, 1 (um) técnico agrícola ou técnico em
agropecuária e 1 (um) engenheiro ou técnico florestal, nos deslocamentos para
vistoria em campo para emissão de laudos técnicos e pareceres, o Município
licitante disponibilizará viatura ou transporte do técnico da empresa contratada, e
os serviços serão prestados pela contratada, com comparecimento de profissional
especializado em manejo ambiental na sede do contratante de, no mínimo, uma
vez por semana o qual será definido pela secretaria responsável e por
convocações especiais, mediante solicitação. Dando início aos trabalhos,
participaram da Licitação enviando os envelopes de habilitação e proposta de
preços duas empresas, conforme parecer jurídico em anexo deu-se continuidade
aos trabalhos com as seguintes empresas participantes: 1) BIOTECH
CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. inscrita no CNPJ/MF: 17.652.178/0001-10 e
2) TEMPUS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E TOPOGRÁFICAS LTDA. inscrita no
CNPJ/MF: 10.658.738/0001-02. Deu-se início à fase de habilitação, mediante a
abertura dos envelopes nº 01, onde averiguou-se que a empresa TEMPUS
SOLUÇÕES AMBIENTAIS E TOPOGRÁFICAS LTDA. não apresentou a prova de
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei e não apresentação da
comprovação mediante qualificação técnica do engenheiro florestal conforme
descrição solicitada no objeto, mediante inscrição no órgão competente de classe
(CREA-RS ou correspondente), e prova de que tem vínculo com a Empresa através
de carteira de trabalho assinada do quadro de funcionários, cópia do contrato de
trabalho ou do contrato social, desatendendo os requisitos constantes do edital
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(item 3.1, alínea “b” e “d”); referente ao razão pela qual, foi declarada inabilitada,
devendo ser devolvida a documentação pertinente ao envelope nº 2; resta a
empresa BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. a única habilitada
apresentou a documentação pertinente, de acordo com as exigências do Edital.
Passou-se à abertura da proposta financeira (envelope nº 2), onde preencheu os
requisitos do Edital vencendo com valor de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e
noventa reais) mensais a empresa BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
Assim, encaminha-se o presente ao Sr. Prefeito Municipal para fins de análise e
homologação se assim entender conveniente. Nada mais havendo a constar, foi
lavrada a presente ata, que vai assinada por mim secretária, pelos membros da
Comissão Permanente de Licitações, às quatorze horas e vinte e quatro minutos,
no mesmo local e data.
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