
AT A Nº 005/2019

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 193/2019

Aos  seis dias do mês de fevereiro 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  1105/2019  para  a

sessão de abertura dos envelopes nº 2 (Propostas Financeiras) das empresas ATD

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,  COESUL – CONSTRUTORA EXTREMO

SUL LTDA e ENCOPAV ENGENHARIA LTDA habilitadas na fase de habilitação deste

processo licitatório. O Presidente apregoou o certame pontualmente às 14hs conforme

mencionado na ata anterior. A única empresa que se fez representar foi a COESUL –

CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA mediante seu procurador Sr. Heleno Augusto

Woloszyn  RG:4031891213  conforme  procuração  anexo  à  documentação  de

habilitação.  O  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  representante  presente  para  os

devidos apontamentos. Não houve apontamentos por parte do mesmo. A Comissão

aponta  que  a  empresa  ENCOPAV  ENGENHARIA  LTDA,  não  apresentou  Planilha

Orçamentária  conforme  sub  item  8.2.3  deste  edital,  sendo  assim  a  Proposta

Financeira  da  referida  empresa  foi  declarada  desclassificada.  A  empresa  ATD

ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA  apresentou  o  valor  cotado  de  R$

8.892.727,50 (oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte sete

reais  com  cinquenta  centavos)  sendo  o  valor  de  R$7.840.337,75  (sete  milhões,

oitocentos e quarenta mil, trezentos e trinta e sete reais com setenta e cinco centavos)

destinados ao material e o valor de R$1.052.389,75 (Um milhão, cinquenta e dois mil,

trezentos e oitenta e nove reais com setenta e cinco centavos) destinados a mão de

obra, desta forma a CPL declara a empresa ATD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

LTDA  vencedora.  Diante  disso  a  CPL  concede  o  prazo  de  5  dias  úteis  após  a

publicação/lavratura desta ata para apresentação recursos em conformidade com o

Art.  109,  alínea  “a”  da  Lei  8666/93.  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 193/2019).

A sessão encerrou-se às 15h. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,

Ana Paula Mayer Marques, que a lavrei  e que segue assinada juntamente com os

demais membros da Comissão Permanente de Licitações e representante presente.

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


Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
 
Milene Wagner – Membro

Ana Paula Mayer Marques – Membro 

COESUL – CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 


