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Às 09:00 do dia 05/10/2022, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente  de  Licitações  desse  órgão,  VANDERLEI
MARCELO LERMEN, e respectivos membros da equipe de apoio, nomeados pela portaria 17/2022, para, em  atendimento  às
disposições contidas em  decreto,  referente  ao  processo  nº  49/2022,  realizar  os  procedimentos  relativos  à
Inexigibilidade de licitação nº 6/2022. Objeto: Arrendamento da área rural  para  retirada  de  pedras/saibro,  com
equipamentos rodoviários, que serão utilizados diretamente na manutenção das estradas vicinais.  Aberta  a  sessão,
constatou que o proprietário abaixo listado apresentou Documentação e Proposta.

Fornecedores:

  Fornecedor:          CESAR POZZA
  CNPJ:                  .   .   /    -
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:       CESAR POZZA
  CPF:                 726.953.660-00

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

Após a abertura do(s) envelope(s) contendo a documentação da(s) empresa(s) participante(s), passou-se então para  a
abertura do envelope contendo a proposta financeira da(s) empresa(s) devidamente habilitada(s).

Itens:

  Item 1
    Descrição:           Arrendamento da área rural, matriculada no CRI de  Carazinho,   Livro  nº  2,   sob  o  nº
                         44.022, para retirada de pedras/saibro, com equipamentos rodoviários, que serão utilizados
                         diretamente na manutenção das estradas vicinais
    Quantidade:          4.000,000
    Unidade:             M2
    Valor de referência: 6,25
    Vencedor:            CESAR POZZA
    Proposta vencedora:  25.000,00
    Marca:               não informada

    Propostas:
      Fornecedor                                                      Data                    Valor da Proposta
      CESAR POZZA                                                  05/10/2022                      6,25

Observações:
  Não houve observações registradas.

Documentação apresentada: matricula e escrituras públicas do proprietário arrendador no CRI de Carazinho/RS   Livro
nº 2  sob o nº  44.022, Laudo Técnico Pericial de Lucros Cessantes e Perda de  Oportunidade  Ambiental,  planta  de
medidas lineares da área, Planta de localização, CNH do proprietário, CND Federal, CND Estadual,  CND  Municipal  e
CNDT Trabalhista e proposta. Análise da CPL: a área a ser locada encontra-se dentro  do  território  do  município,
esta situada em ponto estratégico, e com  licença  operacional  em  vigor,  portanto  a  contratação  se  justifica
inclusive por uma questão logística e diante do exposto, verificou a CPL, existirem condições para arrendamento  da
área em propriedade, com inexigibilidade de licitação. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a  sessão,  cuja
ata foi lavrada e assinada pela autoridade competente, presidente e membros da comissão.

     --------------------------------------------------
                  VANDERLEI MARCELO LERMEN
                         Presidente

     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                     MARLO MIGUEL KOCH                                     DANIELA ERIG SURKAMP
                      Membro/Suplente                                        Membro/Suplente
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