
ATA Nº 001/2020

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2020

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas,

na Sala de reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniu-se a Comissão

Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 136/2020, para analisar e julgar

os documentos constantes nos envelopes nº1 (Documentos de Habilitação) referentes

ao Edital de Concorrência Pública Nª023/2020, Edital de Retificação nº 034/2020 que

tem por  objeto  a  contratação de  pessoa jurídica  especializada  para  realização  de

empreitada global (material  e mão de obra) na prestação de serviços destinados a

manutenção viária – Recapeamento de pavimentação asfáltica a serem executados

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 conforme subitem 19.12 deste edital. Todos os

presentes conferiram e rubricaram os envelopes. Comissão Permanente de Licitações

ao rubricar os envelopes averiguou que o envelope nº 1 (Documentos de Habilitação)

da empresa VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA não

estava lacrado estando em desconformidade com o subitem 9 deste presente edital. O

presidente da CPL questionou os demais participantes sobre a referida empresa fazer

o lacre do envelope em mesa na presença dos demais, não houve objeções por parte

dos demais licitantes quanto essa situação, sendo assim a CPL julgou desnecessário

a desclassificação da empresa. As empresas que apresentaram envelopes foram um

total  de  6,  sendo  elas:  COESUL  –  CONSTRUTORA  EXTREMO  SUL  LTDA,

CONPASUL  CONSTRUÇÃO  E  SERVIÇOS  LTDA,  CONSTRUTORA  E

PAVIMENTADORA  ATUAL  EIRELI,  ENCOPAV  ENGENHARIA  LTDA,  SANTPAV

TECNOLOGIA  EM  ASFALTOS  e  VITERPA  VIEGAS  TERRAPLANAGEM  E

PAVIMENTAÇÃO  LTDA.  De  todas  as  empresas  supracitadas,  somente  foram

representadas a  CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ATUAL EIRELI através de

seu  sócio  proprietário  Sr.  Carlos  Magnum  Davila  RG:  8081259882,  a  ENCOPAV

ENGENHARIA LTDA através de seu procurador Sr.  Rogerio Araujo de Souza RG:

558396  SSP  MG,  a   SANTPAV  TECNOLOGIA  EM  ASFALTOS  através  de  seu

procurador  Sr.  Edimar  Ciro  de  Oliveira  RG:  36540277  e  a  VITERPA  VIEGAS

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA através de seu sócio proprietário Sr.

David  Dilson  Viegas  de  Oliveira.  As  empresas  COESUL  –  CONSTRUTORA

EXTREMO SUL LTDA e  CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA apenas



entregaram os envelopes não permanecendo presentes durante a sessão. Passamos

à  abertura  dos  envelopes  nº  01  (habilitação).  Todos  os  presentes  conferiram  e

rubricaram os documentos. Durante a sessão, o Sr. David Dilson Viegas de Oliveira

retirou-se  do  certame.  As  empresas  VITERPA  VIEGAS  TERRAPLANAGEM  E

PAVIMENTAÇÃO LTDA e SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS  se declararam

beneficiárias da LC nº 123/2006 e suas alterações. O Presidente da CPL, concedeu a

palavra ao representante presente para apresentação de objeções. O representante

da  empresa  CONSTRUTORA  E  PAVIMENTADORA  ATUAL  EIRELI  aponta  que  a

empresa  VITERPA  VIEGAS  TERRAPLANAGEM  E  PAVIMENTAÇÃO  LTDA  não

apresentou as licenças CBUQ de britagem, a empresa  SANTPAV TECNOLOGIA EM

ASFALTOS  não  apresentou  o  atestado  de  qualificação  técnica  compatível  com  o

objeto licitado e que a usina da mesma empresa localiza-se a uma distância de 250km

de Tramandaí impossibilitando o atendimento já que a massa tem que ser aplicada a

temperatura  de  140°,  o  mesmo  apontamento  e  relação  a  empresas  CONPASUL

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e  COESUL – CONSTRUTORA EXTREMO SUL

LTDA. O representante da empresa  ENCOPAV ENGENHARIA LTDA aponta que a

empresa   VITERPA  VIEGAS  TERRAPLANAGEM  E  PAVIMENTAÇÃO  LTDA  não

apresentou  as  licenças  de  usina  e  britagem  estando  em desconformidade  com  o

subitem 4.5 e 4.6 e também não atendeu os subitens 4.4.3 Alínea “a” e inciso III alínea

“a” do mesmo subitem. O representante da empresa  SANTPAV TECNOLOGIA EM

ASFALTOS  aponta que a empresa  CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ATUAL

EIRELI  apresentou a licença ambiental  da filial  e  que a mesma não apresentou o

documento  atualizado  de  que  a  filial  estaria  cedendo  sua  usina  para  a  matriz.  A

Comissão  Permanente  de  Licitações  encaminha  o  presente  processo  licitatório  ao

Departamento de Engenharia para análise e emissão do parecer/laudo referente aos

atestados apresentados conforme subitem 4.4.3 inciso “II” deste edital e após isso, ao

Contador nomeado do Município para análise e emissão de parecer/laudo acerca dos

balanços  patrimoniais  e/ou  escriturações  contábeis  digitais  apresentados  pelas

empresas participantes,  em conformidade  ao inciso  I  do subitem nº  4.7.1.3,  deste

Edital,  Somente após o retorno do processo dessas diligências  é que a Comissão

Permanente  de  Licitações  se  manifestar-se-á  a  respeito  das  habilitações  ou

inabilitações das empresas participantes.  Os envelopes nº 02 (propostas financeiras)

permanecerão  lacrados  em  poder  da  Comissão.  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 Tomada de Preços) opção (Edital de Concorrência Pública nº

http://www.tramandai.rs.gov.br/


023/2020).  A sessão encerrou-se às 16hs. Nada mais havendo a relatar, assino a

presente  Ata,  eu,  Milene  Wagner  –  Membro,  que  a  lavrei  e  que  segue  assinada

juntamente  com  os  demais  membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  e

representante presente.
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