
ATA DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DA CHAMADA 
PÚBLICA Nº. 001/2013 PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DA AMFRI. 

 
 
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, reuniram-se na sede da Associação dos 
Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRi, sito a Rua Luiz Lopes Gonzaga, n. 1655, 
Bairro São Vicente, em Itajaí/SC, o Secretário Executivo da AMFRI, Sr. Célio José Bernardino e o 
Assessor Jurídico, Dr. Cirino Adolfo Cabral Neto, além dos representantes dos municípios que 
compõem a Associação. O Secretário Executivo coordenou os trabalhos que foi secretariado por 
mim, Jeanete Fagundes, que redigi a presente ATA para análise das propostas de elaboração do 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região da AMFRI. Aberta a reunião, 
o presidente apresentou apontamentos realizados pela empresa Ampla Assessoria e 
Planejamento  Ltda EPP e DZR Geotecnologia e Consultoria Ltda. Como não se trata de 
procedimento licitatório com base na Lei Federal 8.666/93 e alterações, os municípios 
conheceram dos apontamentos mas não acolheram. Desta forma, o presidente apresentou 
novamente as 10 (dez) propostas das empresas para a realização do Plano. Ficou estabelecido 
pelos municípios integrantes da AMFRI que as propostas abaixo de 70% (setenta por cento) do 
valor do repasse previsto no Edital seriam reprovadas, ante a sua inexequibilidade, haja vista que 
o governo do estado de Santa Catarina quando do repasse promoveu estudo de mercado para se 
chegar no valor a ser repassado à Associação. Desta forma os valores abaixo de R$ 837.597,25 
não foram aprovados pelos municípios. As empresas que orçaram valor abaixo do estabelecido 
foram: 1) Ampla Assessoria e Planejamento Ltda EPP, valor de R$ 598.283,75; 2) Cerne 
Ambiental Ltda., valor de R$ 717.939,50; 3) Desetel Arquitetura, Urbanismo e Gestão Ambiental 
Ltda., valor de R$ 733.190,00; e, 4) Fral Consultoria Ltda., valor de R$ 568.000,00. Passada essa 
questão, os municípios então analisaram uma a uma as empresas participantes, adotando com 
critérios objetivos o valor ofertado, os atestados de capacidade técnica apresentados, o rol de 
técnicos envolvidos e sua qualificação. Analisando as propostas, os municípios integrantes da 
Associação ficaram entre 04 (quatro) empresas, sendo estas 1) DZR Geotecnologia e Consultoria 
Ltda., valor de R$ 897.425,62; 2) Habitat Ecológico Ltda., o valor de R$ 837.600,00; 3) Escola de 
Gestão Pública Municipal – EGEM, valor de R$ 879.000,00 e, 4) Ecolibra Engenharia, Projetos e 
Sustentabilidade, valor de R$ 848.101,95. Com o adiantar da hora, foi solicitado a suspensão da 
reunião para o dia 16/12/2013 as 13:30h para análise das 04 (quatro) propostas finalistas e 
deliberação final. A suspensão foi aprovada pela maioria. Nada mais havendo a tratar, foi 
suspensa a reunião e lavrada a presente ATA que será assinada por mim, pelo Secretário 
Executivo e pelo Assessor Jurídico da AMFRI. 
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