
AT A Nº 004/2019

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 193/2019

Aos  trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às treze

horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos desta Prefeitura, reuniu-se a Comissão

Permanente de Licitações nomeada pelas Portarias nº 1105/2019, n° 030/2020 e n°

064/2020, para após transcorrido o prazo de contrarrazões, o qual houve apenas um

pedido de impugnação por parte da empresa R. SCHAFFER CONSTRUÇÕES LTDA

mediante processo n°  3080/2020 protocolado nesta prefeitura, informar que a PGM

(Procuradoria Geral do Município) emitiu um parecer favorável ao recurso protocolado

pela empresa COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA e acatado por esta

Comissão.  Com  base  no  parecer  a  CPL  declara  inabilitadas  as  empresas  RGS

ENGENHARIA S.A e a empresa R. SCHAFFER CONSTRUÇÕES LTDA, pelo motivo

de não apresentarem a Licença de Operação da Usina de Asfalto, Usina de Britagem

e Licenciamento de Jazida, obrigação expressa constante do 2.1 ‘’b’’  do edital e L.3 e

L.4  do  memorial  descritivo,  documento  ao  qual  as  licitantes  devem  obediência

conforme  referido  no  próprio  edital  em  seu  item  1  (Um).  Portanto,  a  Comissão

Permanente  de  Licitação  informa  que  a  abertura  dos  envelopes  nº  2  (Propostas

Financeiras) das empresas  ATD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, COESUL

– CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA,  ENCOPAV ENGENHARIA LTDA  dar-se-á

às 14hs do dia 06 de fevereiro de 2020 na Sala de Reuniões do setor de Licitações

desta  Prefeitura.  Os  envelopes  nº  2  permanecerão  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

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.
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Cindi Garcia Amaral  – Membro 

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


Karen Cristina dos Santos Chaves – Membro

Danieli Cardoso da Silva – Membro 


