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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 193/2019

Aos dois dias do mês de janeiro 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 pelas Portaria nº 1105/2019, para analisar e julgar

os documentos referentes à habilitação do edital de Concorrência Pública nº 193/2019

e retificações nº 207/2019 e 217/2019 que tem por objeto a contratação de pessoa

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

na  prestação  de  serviços  destinados  a  manutenção  viária  (recuperação  de

pavimentação) por sobre pedra irregular, sobre pavimentação asfáltica ou sobre base

de brita graduada, 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 às 14hs

em  conformidade  com  o  subitem  18.12  deste  edital.  O  total  de  empresas  que

compareceram  ao  certame  foram  cinco,  sendo  elas:  ATD  ENGENHARIA  E

CONSTRUÇÕES LTDA representada pela Sra. Deise Fiama da Silva Schmidt Rg nº

10799413-71, COESUL – CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA representada pela

Sr  Rogério  da Silva  Mottola  Rg nº  40318843-74,  ENCOPAV ENGENHARIA  LTDA

representada  pela  Sr.  Rogério  Araújo  de  Souza  Rg  nº  558396  MG,  RGS

ENGENHARIA S.A representada pela Sr. Dirceu Luiz Sgari Rg nº 10041042-51, R.

SCHAFFER  CONSTRUÇÕES  LTDA  não  se  fez  representar.  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.  O Presidente  concedeu  a  palavra  aos  representantes  para  os  devidos

apontamentos  a  Sra.  Deise  Fiama  da  Silva  Schmidt  aponta  que  a  empresa

R.SCHAFFER CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou as licenças de operação de

usina de asfalto e britagem, a empresa RGS ENGENHARIA S.A  não apresentou as

licenças de operação de usina de asfalto e britagem e a ENCOPAV ENGENHARIA

LTDA não apresentou a DNPM. O Sr. Rogério da Silva Mottola aponta que a empresa

RGS ENGENHARIA S.A não apresentou as licenças de operação de usina de asfalto

e britagem e a R.SCHAFFER CONSTRUÇÕES LTDA também não apresentou as

licenças de operação de usina de asfalto e britagem e todos os atestados técnicos em

nome da Empresa Conterra. A Comissão aponta que a empresa RGS ENGENHARIA

S.A  apresentou  as  etiquetas  de  capa  trocadas,  onde  seriam  documentos  de



habilitação estavam como proposta financeira e vice versa e também o número do

edital  de  retificação  207/2019  estava  no  lugar  do  edital  de  concorrência  pública

193/2019. E também a empresa R. SCHAFFER CONSTRUÇÕES LTDA apresentou

um documento judicial o qual permitiria a isenção de apresentar as certidões fiscais,

porém em diligências a Procuradoria Jurídica deste Município foi realizada pesquisa

no site do TJ-RS onde constatou-se que este documento era valido de 10/07/2017 ate

10/07/2019, ou seja, após esta data não possui a isenção fiscal estando impedida de

licitar.  A  Comissão  Permanente  de  Licitações  encaminha  o  presente  processo

licitatório ao Departamento de Contadoria para análise dos balanços conforme subitem

3.5.1.3 inciso “I” exceto as empresas ATD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,

RGS  ENGENHARIA  S.A  e  ENCOPAV  ENGENHARIA  LTDA  que  apesentaram  o

CAGE  em  conformidade  ao  subitem  nº  3.5.1.2  alínea  “a”,  e  logo  após,  ao

Departamento  de  Engenharia  desta  Prefeitura  para  análise  e  emissão  de

parecer/laudo  acerca  dos  atestados  de  capacidades  técnicas  apresentados,  em

conformidade ao subitem nº  3.4.3  inciso  “I”.  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 193/2019). A sessão

encerrou-se às 18h e 10min. 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 representantes presentes.
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