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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2020

Aos dezoito 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  Nª024/2020,  Edital  de

Retificação  nº  038/2020  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 – pavimentação asfáltica sobre

pedra  irregular  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 18.12 deste edital. Todos os presentes conferiram e rubricaram os

envelopes.  As  empresas que apresentaram envelopes foram um total  de 6,  sendo

elas:  ENCOPAV  ENGENHARIA  LTDA,  CONSTRUTORA  E  PAVIMENTADORA

ATUAL,  COESUL  –  CONSTRUTORA  DO  EXTREMO  SUL  LTDA,  SANTPAV

TECNOLOGIA  EM  ASFALTO  EIRELI,  CONPASUL  CONSTRUÇÃO  E  SERVIÇOS

LTDA e VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. De todas

as empresas supracitadas, somente foram representadas a ENCOPAV ENGENHARIA

LTDA através de seu procurador Sr. Rogério Araujo de Souza RG: 558396 SSP-MG,

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ATUAL através de sua procuradora Srª. Ana

Tassia Davila Chaves RG: 1079119622, COESUL – CONSTRUTORA DO EXTREMO

SUL  LTDA  através  de  seu  procurador  Sr.  Heleno  Augusto  Woloszyn,  SANTPAV

TECNOLOGIA EM ASFALTO EIRELI  através de seu procurador Sr.  Andre Martins

Leonardo  RG:  3785569.  Apenas  as  empresas  CONPASUL  CONSTRUÇÃO  E

SERVIÇOS LTDA e VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

não se fizeram representar durante a sessão,  apenas deixando os envelopes nº 1

(Documentos  de  Habilitação)  e  nº  2  (Proposta  Financeira).  Todos  os  presentes

conferiram e rubricaram os documentos. Durante a sessão, o Sr. David Dilson Viegas

de  Oliveira  retirou-se  do  certame.  Passamos  para  a  abertura  do  envelope  nº  1

(Documentos de Habilitação). O  procurador da empresa COESUL – CONSTRUTORA

DO EXTREMO SUL LTDA Sr.  Heleno  Augusto  Woloszyn  retirou-se da sessão no

momento da análise dos documentos de habilitação.



As empresas SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTO EIRELI e  VITERPA VIEGAS

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. se declararam beneficiárias da LC nº

123/2006  e  suas  alterações.  O Presidente  da  CPL,  concedeu  a  palavra  aos

representantes  presentes  para  apresentação  de  objeções.   O  representante  da

empresa ENCOPAV ENGENHARIA LTDA Sr. Rogério Araujo de Souza aponta que a

empresa  SANTPAV  TECNOLOGIA  EM  ASFALTO  EIRELI  apresentou  o  qual  não

comprova serviços  de frezagem conforme subitem 4.4.3  alinea  “a”  e  também não

comprovou serviços de limpeza e varredura conforme subitem 4.4.3 alínea “a” inciso I

e também não comprova a exclusividade das declarações de usina e britagem de

acordo com o objeto licitado. A empresa  VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E

PAVIMENTAÇÃO LTDA não comprovou serviços de limpeza e varredura conforme

subitem  4.4.3  alínea  “a”  inciso  I  e  também  não  comprova  serviços  de  frezagem

conforme  subitem  4.4.3  alinea  “a”,  assim  como  não  apresentou  as  licenças  de

britagem e usina de asfalto conforme subitens  4.5 e 4.6. O Representante da empresa

SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTO EIRELI Sr. Andre Martins Leonardo aponta

que a empresa  VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

não atendeu o subitem 4.7.1, pois apresentou o balanço patrimonial referente ao ano

de  2018  e  também  o  certificado  de  capacidade  financeira  expedido  pela  CAGE

também  referente  a  2018,  assim  como  não  apresentou  as  licenças  ambientais

referente  ao  subitem  4.5.  A  representante  da  empresa   CONSTRUTORA  E

PAVIMENTADORA ATUAL Srª. Ana Tassia Davila aponta que a empresa  SANTPAV

TECNOLOGIA EM ASFALTO EIRELI não cumpriu o subitem 4.4.3 inciso III alinea “a”

referente  ao atestado de capacidade tecnica  o qual  não possui  os itens de maior

relevância, também não cumpriu o item 4.5 alinea “a” pois o firmatário dos termos de

compromisso da usina, da jasida e da britagem, não comprova poderes para assinar,

não cumpriu o subitem 4.6 pois não apresenta documento de registro junto ao DNPM

em conformidade com a portaria  nº 392/2004 apresentando somente o informativo

conforma  descrito  na  página  59  “carater  informativo,  não  dispensa  documentos

oficiais”  a  LO apresentada  informa uma distancia  superior  previstos  em norma.  A

empresa   VITERPA  VIEGAS  TERRAPLANAGEM  E  PAVIMENTAÇÃO  LTDA   não

cumpriu  o  subitem 4.4.3  inciso  III  alinea  “a”  referente  ao atestado  de  capacidade

tecnica o qual não possui os itens de maior relevância, os subitens 4.2.3 e 4.2.5 aos

quais se referem às certidões do FGTS, da Fazenda Estadual e o CAGE estão em

conformidade com o contrato social, não atende o 4.5 alinea  “a “ e o 4.6, pois não

apresenta a licença de operação de britagem, pedreira e usina e o registro junto ao

DNPM,  também  não  atende  o  4.7.1  o  qual  não  apresenta  o  balanço  do  ultimo

exercício. A empresa  COESUL – CONSTRUTORA DO EXTREMO SUL LTDA não



atende o subitem 4.6 pois não apresentou o registro válido junto ao DNPM de uma das

lavras a de nº810, 178/1990 deixando de atender consequentemente o subitem 4.5

pois  na  licença  de  operação  ao  só  possui  validade  em  conjunto  com  a  LO  nº

7795/2017 “item II,  e 1.4”.  A distancia da usina  na LO apresentada informa uma

distancia superior  previstos em norma. A empresa  CONPASUL CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS LTDA  a distancia da usina  na LO apresentada informa uma distancia

superior  previstos em norma.  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 024/2020).  A sessão encerrou-

se às 17hs e 32min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Milene

Wagner, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais membros da

Comissão Permanente de Licitações e representantes presentes.

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
 
Milene Wagner – Membro

Caroline Selister Euzébio dos Santos – Membro 

Ana Paula Mayer Marques - Membro
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