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 OBJETO DA LICITAÇÃO:Solicitamos a abertura de procedimento licitatório, nos limites da Lei, para a Contratação de Empresa especializada, sob a forma deexecução indireta, regime de empreitada por preço global, na Execução das Obras e Serviços necessários à construção do HospitalPúblico Regional de Palmeira das Missões, com área total de 30.216,34 m2, a ser construído em terreno situado no bairro Ipê, nestacidade.Ás 15 horas do NONO dia do mês de JANEIRO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE, reuniram-se no centroadministrativo municipal, na sala das comissões, do setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal de Palmeiradas Missões, estabelecida na Praça Nassib Nassif, nº 381, centro, os Senhores Presidente: HAROLDO SCHNEIDER,Vice-Presidente: ELTON ARDENGHI MIRANDA, Secretário: ADEMAR DA SILVA CÂMARA, Membros: ARTEMIOANTONIO SARTURI NETO, RÔMULO MARTINS KAIZER, PLINIO SIMAS. Com objetivo de processar, receber,examinar e julgar todos os documentos e procedimentos, bem como, ao cadastramento de licitantes relativos àlicitação que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Construção doHospital público Regional de Palmeira das Missões – HPR,  concorrência nº 126/2018, Processo Administrativo nº/2016, nos termos da Portaria Nº 437/2018 de 03 de Setembro de 2018. O senhor Presidente HAROLDO SCHNEIDER,assumiu a presidência dos trabalhos, tendo na oportunidade designando o senhor ADEMAR DA SILVA CÂMARA,secretariar a reunião. Em seguida foi apresentado para os membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, e-mailsde empresas interessadas em participar deste processo licitatório, foi debatido entre os membros e elaborada asrespostas, todos os questionamentos foram encaminhados através do e-mail licitacao@palmeiradasmissoes-rs.com.br,• Na data de 07/01/2019 a empresa Porto Belo Construindo Patrimônios, encaminhou o questionamento que segue:Sobre o forro acústico removível de fibra natural: a. Qual o NRC? b. Qual o tipo de borda? 2. Existe algum projetoonde indica os locais onde serão instalados os bate-macas? Caso positivo, favor nos enviar. RESPOSTA: a) Asinformações com relação ao forro, são as seguintes: Forro Modular em Fibra, Painel para forro modulado acústico eremovível fabricado a partir de fibras minerais biossolúveis, perlita, argila e aglomerantes orgânicos com perfuraçõessuperficiais não visíveis ocultadas por uma membrana acusticamente neutra. Sistema estrutural modular será formadopor perfis de aço galvanizado 0,5mm laminado e perfilado a frio, em forma de “T” invertido, com sistema de encaixedo tipo “clicado”, com 38mm de altura. A superficie aparente dos perfis será recoberta com capa de aço galvanizadopré-pintado na cor branca em processo coil-coating. Referências: Armstrong (Georgian Minaboard e Linha FineFissured), Placo (Fine Fissured), Hunter Douglas (Polaris e electra) ou produto de equivalência técnica. Conformedescrito no item 11.2 do memorial descritivo. b) a borda deverá ser reta;   2) Os projetos executivos existentes são osque estão disponíveis nos arquivos do “HPR” - os mesmos encontra-se no Portal da Prefeitura Municipal de Palmeiradas Missões – RS: https://www.palmeiradasmissoes-rs.com.br/ - Publicações – Licitações – Edital ( Concorrência - Edital126-16 Obras de Construcao HPR ). Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente às 15:45 horas, deu porencerrada a reunião e, eu ADEMAR DA SILVA CÂMARA Secretário lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada epelos demais presentes.
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 COMISSÃO: Palmeira das Missões,  21  de  Janeiro  de  2019 HAROLDO SCHNEIDERELTON ARDENGHI MIRANDA  - ........................................ - VICE-PRESIDENTE - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação


