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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2020

Aos  treze dias do mês de agosto do ano de dois mil  e vinte, às  dezesseis

horas, na Sala de Conselhos desta Prefeitura, reuniu-se a Comissão Permanente de

Licitações  nomeada  pela  Portaria  nº  136/2020,  para  após  parecer  emitido  pela

procuradoria jurídica e também pelo departamento de Engenharia deste município,

informar o novo posicionamento da CPL após analisar novamente todos os itens do

edital junto a documentação das licitantes bem como os recursos já apresentados. A

empresa  VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA a qual

fora inabilitada por descumprir o subitem 4.7.1.1, atenderia a este requisito pelo fato

de ter uma medida provisória nº 931/2020 que por consequência, o balanço de 2018

seguiria com vigência prorrogada. Entretanto, a empresa não possui a licença DNPM,

condição  esta  que  mantém  sua  inabilitação.  Pelo  mesmo  benefício  da  medida

provisória  nº  931/2020  que  por  consequência,  o  balanço  de  2018  seguiria  com

vigência  prorrogada  COESUL  –  CONSTRUTORA  EXTREMO  SUL  LTDA  torna-se

habilitada  para  o  seguimento  deste  processo  licitatório.  A  empresa  ENCOPAV

ENGENHARIA LTDA torna-se habilitada ao comprovar que ela possui a declaração de

disponibilidade de usina de britagem da empresa Bazzan & Bazzan Mineração Ltda,

constante na página nº 519 e que também comprova a licença DNPM na página 532

em nome Bazzan & Bazzan Mineração Ltda. A empresa SANTPAV TECNOLOGIA EM

ASFALTOS teve seu recurso julgado como improcedente no parecer da procuradoria

jurídica e continua inabilitada e a empresa CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

LTDA e CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ATUAL EIRELI seguem habilitadas

para a continuidade deste processo licitatório. Sendo assim a Comissão Permanente

de Licitações 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.  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 02  4  /2020)  .  A sessão encerrou-

se às 16hs e 50min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Milene

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


Wagner – Membro, que a lavrei  e que segue assinada juntamente com os demais

membros da Comissão Permanente de Licitações.

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
 
Cindi Garcia Amaral  – Membro 

Milene Wagner – Membro

Ana Paula Mayer Marques – Membro 


