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89835-000 - São Domingos

74/2021

Data do Processo: 12/08/2021

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

TEM POR OBJETO O PRESENTE EDITAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DE
INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE SOLICITAÇÃO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DIRETA – AID, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO IMA. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
CONFECÇÃO DO SHAPEFILE DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO; CONFECÇÃO DO SHAPEFILE DO POLÍGONO DE
SUPRESSÃO; INVENTÁRIO FLORESTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; PLANILHA DO INVENTÁRIO
FLORESTAL, CONFORME PADRÃO DO SINAFLOR; RELATÓRIO DESCRITIVO COM A FORMA DE COMPENSAÇÃO
PELA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO; RELATÓRIO DESCRITIVO COM A FORMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL;
TABELA COM OS VÉRTICES DE CADA POLIGONAL OBJETO DA PROPOSTA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO,
BEM COMO DAS PARCELAS AMOSTRADAS; LEVANTAMENTO FLORÍSTICO; LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO;
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO; ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(ART) DO (S) PROFISSIONAL (AIS) HABILITADO(S) PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E DEMAIS ESTUDOS, CONFORME O CASO; PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL E EAS – ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DO EMPREENDIMENTO CANALIZAÇÃO DA RUA PAULO
MARQUES CONFORME SOLICITADO PELO IMA.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido na data e hora marcada propostas de apena um proponente ao certame, Edital  de licitação 74/2021,
na modalidade de Tomada de preços, sendo a proponente GERACAO ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI, qual apresento
seus envelopes, dado sequência com o certame, procedeu-se com a abertura do envelope de documentação, ao verificara
os documentos apresentados notou-se a falta tão somente apenas de uma certidão de falência e concordata, tendo amparo
no Art.  48   da  lei  8.666/93,  no  seu §  3º,  e  com a  explicação do  presente  que por  equivoco faltou  o  documento  mas que
pode sanar de imediato, a sessão foi suspensa por uns instante para que o documento fosse sanado por diligência, após o
transcorrer de 40 minutos o documento foi sanado pela proponente e podendo a mesma ser habilitada, neste momento o
seu representante perguntado se renunciava ao direito de recurso, o mesmo confirmou verbalmente a renúncia, e podemos
segui  com a  abertura  das  propostas,  que  após  analisadas,  verificou  se  uma  diferença  de  valores  da  proposta  do  item 1
sendo que optamos pelo menor valor e determinamos que a proponente corrija a planilha orçamentaria para tal valor, sem
mais nada a tratar encera-se a presente ata e remete a apreciação do prefeito municipal, para posterior medidas cabíveis.

Reuniram-se no dia 24/09/2021, as 09:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 020/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 74/2021 na modalidade de
Tomada de preços. 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:

Participante: GERACAO ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Inventário Florestal com projeto de solicitação da supressão da
Vegetação na Área de Influência Direta – AID, seguindo as
Instruções Normativas do IMA - : Confecção do Shapefile da
área do empreendimento; Confecção do Shapefile do polígono
de supressão; Inventário florestal conforme Termo de
Referência; Planilha do Inventário Florestal, conforme padrão do
SINAFLOR; Relatório descritivo com a forma de Compensação
pela Supressão de Vegetação; Relatório descritivo com a forma
de Reposição Florestal; Tabela com os vértices de cada
poligonal objeto da proposta de supressão de vegetação, bem
como das parcelas amostradas; Levantamento florístico;
Levantamento

1,000 UND GERACAO 12.000,0000 12.000,00
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faunístico; Cronograma de execução da supressão de
vegetação; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s)
profissional (ais) habilitado(s) para a elaboração e execução do
projeto de supressão de vegetação e demais estudos, conforme
o caso; Proposta de compensação ambiental.

2 EAS – Estudo Ambiental Simplificado do Empreendimento
Canalização da Rua Paulo Marques conforme solicitado pelo
IMA - FLORA
Caracterizar a cobertura vegetal. Apresentar laudo técnico
conclusivo quanto ao estágio sucessional da vegetação avaliada.
FAUNA
Deve-se descrever de forma específica e detalhada as
metodologias utilizadas para as avaliações da fauna, indicando o
esforço amostral despedindo em cada método adotado. Pontua-
se que as avaliações devem ser realizadas nas Áreas de
Influência Direta e Indireta. Especificamente deve-se atender
para cada grupo animal (anfíbios, répteis, aves e mamíferos) os
seguintes itens:
Apresentar o esforço amostral despedido em cada metodologia
de avaliação; Indicar as coordenadas dos pontos amostrais e/ou
indicar em mapa os transectos percorridos; As avaliações devem
ser realizadas nos períodos de maior atividade de cada grupo
animal (ex. Avaliação no período noturno para alguns
mamíferos); O EAS deve ser ilustrado com fotografias,
preferencialmente datadas, da execução das avaliações in loco;
Devem-se apresentar as planilhas que foram utilizadas in loco no
caso do uso da metodologia de entrevistas com os moradores
residentes no entorno do empreendimento; Apresentar a lista das
espécies consideradas ameaçadas de extinção com base nas
listas oficiais; Os resultados devem ser apresentados de forma
separada para cada grupo animal; Pontua-se aqui, sugestão de
metodologias usualmente empregadas nas avaliações de fauna:
a) avaliação em ponto fixo b) avaliação em transecto c) avaliação
por busca ativa/observação direta d) levantamento por
vocalização e) busca por vestígios f) armadilhas de queda (pitfall
traps) e/ou captura g) armadilhas fotográficas h) entrevistas i)
revisão bibliográfica)

1,000 UND GERACAO 10.500,0000 10.500,00

22.500,00Total do Participante:
22.500,00Total Geral:

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.

São Domingos, 24/09/2021

PRESIDENTE

Paulo Jung

MEMBRO

MARCOS ANDRE MORSCHHEISER

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

GERACAO ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI

GUSTAVO CICHACZEWSKI


