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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA N. 001/2019 

 

Objeto: contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para execução de obra de 

pavimentação asfáltica de diversas vias no município de São Jerônimo, com 

recursos provenientes do Contrato de Financiamento junto ao BRDE, 

Protocolo 425.2.3108/2017 - Programa Avançar Cidades, Objeto da Proposta 

Obras de Qualificação Viária, de acordo com Projeto Básico de Engenharia 

em anexo. 

 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 

conforme convocação publicada no Diário Oficial do Município em 

01.10.2019 e enviada através de e-mail aos licitantes que não se fizeram 

presentes nesta sessão, a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria n. 

13.451/2019 e Secretaria de Planejamento através do Engenheiro Cesar 

Avila de Souza CREA/RS 109.428-D, reuniram-se para abertura e 

julgamento do envelope de proposta referente a Concorrência n. 001/2019, 

que fora aberta no dia 12 de setembro de 2019 com a participação das 

Empresas CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n. 

90.063.470/0001-97 e COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL 

LTDA, CNPJ n. 87.654.547/0001-99 e baixado para diligências. Dando 

seguimento ao certame, abriu-se a proposta das empresas licitantes, tendo a 

empresa Conpasul ofertado o valor global de R$ 7.190.723,80 (sete milhões, 

cento e noventa mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos, sendo o 

valor dos serviços de R$ 810.241,67 (oitocentos e dez mil, duzentos e 

quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) e de material no valor de R$ 

6.380.482,13 (seis milhões, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e 

dois reais e treze centavos). A Empresa Coesul ofertou o valor global de R$ 

7.211.449,24 (sete milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e 

nove reais e vinte e quatro centavos); sendo o valor dos serviços de R$ 

722.716,88 (setecentos e vinte e dois mil, setecentos e dezesseis reais e 

oitenta e oito centavos) e o valor do material de R$ 6.488.732,36 (seis 

milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e 

trinta e seis centavos). O Engenheiro Cesar analisou as propostas 

apresentadas pelas Empresas Coesul e Conpasul, bem como, as planilhas 

orçamentarias, composição do BDI e encargos sociais, constatando que os 

valores praticados ficaram dentro do preço estimado para este certame, 

atendendo as exigências do edital. Diante da manifestação do Engenheiro 

esta Comissão declara as referidas Empresas classificadas por terem 

cumprido com as determinações editalísticas, tanto na fase da documentação, 

bem como, na fase da proposta e declara Vencedora do processo a Empresa 

CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresentou menor 

valor para objeto desta licitação. Abre-se prazo recursal de cinco (05) dias 

uteis, iniciado no dia 03.10.2019 e término no dia 09.10.2019. Nada mais a 

constar, encerra-se a presente sessão. 

 

Samara Guth 

Presidente da CPL 

Daniel de Oliveira Jacon 

Membro da CPL 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Membro da CPL 

Cezar Ávila de Souza 

CREA/RS 109.428-D 

 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE nº 069/2019 

 

Considerando os termos do Parecer Jurídico, que opina pela contratação 

direta, com fundamento no caput do art. 25 da Lei n. 8.666/93 e os demais 

elementos do processo administrativo n. 818/2019, ratifico a Dispensa de 

Licitação n. 069/2019, para Locação de imóvel localizado a rua Olavo Bilac, 

309, centro São Jerônimo/RS destinado a guarnição e os equipamentos do 

corpo de bombeiros. 

LOCADOR: ELAINE TEREZINHA LINDEN  

CPF: 255.585.600-53 

VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 

PERÍODO: 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses 

Outrossim, determino a publicação dos atos nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93. 

São Jerônimo, 02 de outubro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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