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Aos vinte  e seis  dias  do mês de julho do ano de dois  mil  e  dezenove,  às

quatorze horas, na Sala de reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniu-se

a  Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pelas  Portarias  nº  809/2019  e

983/2019, para analisar e julgar os documentos referentes à habilitação do edital de

Concorrência  Pública  nº  111/2019  que  tem  por  objeto  a  Contratação  de  pessoa

jurídica especializada para realização de empreitada global (material e mão de obra)

na prestação de serviços de pavimentação e repavimentação em pedras irregulares e

assentamento  de  meio-fio  em  diversas  ruas  e  avenidas  do  Município,  conforme

descrito neste Edital, demais exigências/considerações, seus Anexos e no Memorial

Descritivo.  O  Presidente  da  CPL apregoou  o  certame  pontualmente  às  14hs  em

conformidade  com  o  subitem  19.12  deste  edital.  O  total  de  empresas  que

compareceram ao certame foram 4,  sendo elas:  CONSTRUTORA CONSTROIBEM

EIRELI, MARCIO ADRIANO DE MELOS DE JESUS & CIA LTDA – ME, PLANAUTO

PAVIMENTAÇÕES LTDA e SEGMENTO - CONSTR. & GESTORA AMBIENTAL LTDA

– EPP. A empresa MARCIO ADRIANO DE MELOS DE JESUS & CIA LTDA – ME

apenas  deixou  os  envelopes  nº  1  (Documentos  de  Habilitação)  e  n  º2  (Proposta

Financeira),  retirando-se  logo  após  este  ato.  A  empresa  CONSTRUTORA

CONSTROIBEM  EIRELI  foi  representada  pelo  Sr.  Cristiano  Fortes  Francisco  RG:

6052158844  SSP-RS  e  a  empresa   SEGMENTO  -  CONSTR.  &  GESTORA

AMBIENTAL LTDA – EPP representada através do Sr. Eduardo Fabiano Biolchi RG:

4093464511  SSP-RS.  Todos  os  presentes  conferiram e  rubricaram  os  envelopes.

Passamos  para  a  abertura  do  envelope  nº  1  (Habilitação),  todos  os  presentes

conferiram  e  rubricaram  a  documentação  contida  nos  envelopes.  As  empresas

CONSTRUTORA  CONSTROIBEM  EIRELI,  MARCIO  ADRIANO  DE  MELOS  DE

JESUS & CIA LTDA – ME, PLANAUTO PAVIMENTAÇÕES LTDA e SEGMENTO -

CONSTR. & GESTORA AMBIENTAL LTDA – EPP se declararam beneficiárias da LC

123/2006 e suas alterações.  O presidente  concedeu a palavra  aos representantes

presentes  para  apresentação  de  objeções  referentes  à  documentação.  O  Senhor

Cristiano  Fortes  Francisco  representante  da   CONSTRUTORA  CONSTROIBEM

EIRELI aponta que a empresa  MARCIO ADRIANO DE MELOS DE JESUS & CIA

LTDA – ME não apresentou a ficha de informação conforme exigido no subitem 9.1.8

alínea  “a”,  também  está  com  o  balanço  incompleto  e  não  apresentou  todos  os



demonstrativos nem mesmo as notas explicativas conforme exigido no subitem 4.5.1.1

alínea  “a”.  Quanto  a  empresa   PLANAUTO  PAVIMENTAÇÕES  LTDA,  o  mesmo

aponta que seu balanço está muito difícil de analisar, estando com uma fonte muito

pequena. O Sr. Eduardo Fabiano Biolchi, representante da empresa  SEGMENTO -

CONSTR. & GESTORA AMBIENTAL LTDA – EPP aponta que a empresa  MARCIO

ADRIANO DE MELOS DE JESUS & CIA LTDA – ME apresentou o atestado técnico

apenas  de  repavimentação.  E  em  relação  a  empresa   CONSTRUTORA

CONSTROIBEM  EIRELI,  o  mesmo  aponta  que  apresentou  apenas  atestado  de

pavimentação.  A  CPL  não  apresentou  objeções  referente  a  documentação  das

empresas.  A Comissão Permanente de Licitações encaminha o presente  processo

licitatório  ao   Departamento  de  Contadoria  para  análise  dos  balanços  conforme

subitem  4.5.1.3  inciso  “I”,  e  logo  após,  ao  Departamento  de  Engenharia  desta

Prefeitura  para  análise  e  emissão  de  parecer/laudo  acerca  dos  atestados  de

capacidade técnica apresentados, em conformidade ao subitem nº 4.4.3 alínea “a”.

Somente após o retorno do processo destas diligências é que a CPL manifestar-se-á

quanto  a  habilitação  das  empresas.  As  informações  referentes  e  pertinentes  ao

prosseguimento  deste  processo  licitatório  serão  publicadas  em  nosso  endereço

eletrônico  www.tramandai.rs.gov.br, opção Portal da Transparência, opção Licitações

(Aviso  de  Editais,  Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação)  e  opção  Licitações

(Editais de Concorrência Pública) opção (Edital de Concorrência Pública nº 111/2019).

A  sessão  encerrou-se  às  17h  e  30min. Nada  mais  havendo  a  relatar,  assino  a

presente  Ata,  eu,  Valeska  Moreira  da  Silva,  que  a  lavrei  e  que  segue  assinada

juntamente  com  os  demais  membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  e

representantes presentes.
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