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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2020

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quinze 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  rever  os

documentos  do processo.  O presente  edital,  em seu  subitens  4.6  o  qual  exige  a

apresentação da licença da DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e o

subitem 7 o qual menciona que nenhum dos documentos apresentados podem estar

vencidos  antes  da  data  de  abertura  do  presente  edital.  A  empresa   SANTPAV

TECNOLOGIA EM ASFALTOS apresentou paginas da Web do site da DNPM, ao qual

não se caracteriza tão pouco menciona a licença, solicitação ou renovação da mesma,

descumprindo os subitens 4.6 e 7. E a empresa  ENCOPAV ENGENHARIA LTDA não

apresentou a licença da DNPM descumprindo o subitem 4.6 do presente instrumento

convocatório. Sendo assim a CPL declara as empresas SANTPAV TECNOLOGIA EM

ASFALTOS e ENCOPAV ENGENHARIA LTDA inabilitadas e concede o prazo de 05

(cinco)  dias  úteis,  a  contar  do  primeiro  dia  útil  imediatamente  posterior  à

lavratura/publicação desta Ata, para apresentação de recursos, em conformidade ao

art.  109,  §  I  “b”  da Lei  8.666/93.  E as  empresas   CONPASUL CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS  LTDA  e   CONSTRUTORA  E  PAVIMENTADORA  ATUAL  EIRELI

continuam na condição  de habilitadas.  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

023/2020).  A sessão encerrou-se às 15hs e 30min. 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.
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