
ATA Nº 001/2018

Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito,  às

quatorze horas, na sala de reuniões do Setor de Licitações da Secretaria Municipal de

Administração,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pelas

Portaria  nº  335/2018,  tendo  por  objetivo  analisar  e  julgar  os  documentos  e  as

propostas  referentes  ao  Edital  de  Concorrência  Pública  nº  145/2017,  Edital  de

retificação  nº  009/2018,  que  tem  por  objeto  a  contratação  de  pessoa  jurídica

especializada para prestação de serviços e realização de empreiteira global(material e

mão de obra) para: recomposição de calçamento diverso em basalto,ladrilho,concreto

e bloquetes e colocação de meio-fio ’in loco”, pré moldado e caneleta de concreto;

pavimentação  em  Pavs,;  assentamento  de  tubulação  de  drenagem;  pavimentação

nova e repavimentação em pedras irregulares; assentamento de meio-fio pré moldado,

em diversas ruas e avenidas do junto ao Município de Tramandaí, conforme descrito

neste  Edital.  O  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  apregoou  o

certame pontualmente às quatorze horas, em conformidade ao subitem nº 18.12 do

Edital,  dando início à sessão licitatória.  As  empresas que apresentaram envelopes

foram:  ,  GEORGE DE OLIVEIRA MACHADO EIRELI - ME, REVITA CONSTRUTORA

EIRELI – EPP,  MARCIO ADRIANO DE MELOS DE JESUS & CIA LTDA - ME,  ASSIS

E  LUCAS  CONSTRUÇÕES  –  ME,  IBERCON  CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO,  E

SERVIÇOS EIRELI – ME, SADI DOS SANTOS – Pintura – ME, PAULO ROBERTO

DOS SANTOS DE  MELOS  CONSTRUÇÕES LTDA E  PEDRITA  CONSTRUÇÕES

LTDA.  As  empresas que  se  fizeram  representar  foram:  MARCIO  ADRIANO  DE

MELOS DE JESUS & CIA LTDA- ME através de seu sócio proprietário Marcio Adriano

de Melos de Jesus, documento de identidade nº 1086117536 – SJS/RS  PEDRITA

CONSTRUÇÕES  LTDA,  através  de  seu  sócio  proprietário  Luiz  Jeronimo  Silveira

Dutra,  documento  de  identidade  nº  2003640295  –  SSP/RS,  ASSIS  E  LUCAS

CONSTRUÇÕES – ME, através de seu sócio proprietário Aguinaldo Cesar de Assis,

documento  de  identidade  nº  6049949524  –  SSP/RS,  IBERCON CONSTRUÇÕES,

COMÉRCIO, E SERVIÇOS EIRELI – ME, através de seu sócio proprietário Aguinaldo

Cesar  de  Assis,  documento  de  identidade  nº  8071130689  –  SSP/RS,  SADI  DOS

SANTOS, através de seu sócio proprietário Sadi dos Santos, documento de identidade

nº 1062399876 – SSP/PC   Todos os presentes conferiram e rubricaram os envelopes.

Passamos  à  abertura  dos  envelopes  nº  01  (habilitação).  Todos  os  presentes

conferiram  e  rubricaram  os  documentos.  O  Presidente  concedeu  a  palavra  aos



representantes presentes para apresentação de objeções.  O representante da igor

IBERCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, E SERVIÇOS EIRELI – ME apresentou as

seguintes objeções a cerca da empresa GEORGE DE OLIVEIRA MACHADO EIRELI –

ME:  apresentou certidão federal  vencida,  PEDRITA CONSTRUÇÕES LTDA – falta

atestado de visita técnica, identidade sem autenticação e falta a primeira alteração do

contrato  social  apresentando a  partir  da  3ª  alteração.   A  Comissão  aponta  que a

empresa PEDRITA CONSTRUÇÕES LTDA, não constam as alterações anteriores do

Contrato Social,  exigido no subitem 4.1.3; no subitem 4.2.2 - Certidão Negativa de

Débitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  à  Divida  Ativa  da  União,  com validade

vencida, a em presa PAULO ROBERTO DOS SANTOS DE MELOS CONSTRUÇÕES

LTDA não consta a especificação de sua natureza jurídica na declaração, a empresa

SADI  DOS  SANTOS  –  Pintura  –  ME  que  o  atestado  de  visita  tecnica  não  tem

autenticação,não  possui  carimbo do  identificando  o  contratado  e  o  contratante  na

assinatura do contrato de trabalho e declaração com divergencia de natureza juridica.

A empresa  REVITA CONSTRUTORA EIRELI – EPP não apresentou as alterações

anteriores do contrato social.   A Comissão Permanente de Licitações encaminha o

presente  processo  licitatório  ao  Contador  nomeado  do  Município  para  análise  e

emissão  de  parecer/laudo  acerca  dos  balanços  patrimoniais  e/ou  escriturações

contábeis  digitais  apresentados pelas  empresas participantes,  em conformidade ao

inciso I do subitem nº 4.5.2 do Edital e analisado pelo Departamento  de Engenharia

do Município, em conformidade ao inciso I do subitem nº 4.4.3 do  Edital. Somente

após  esta  diligência  e  retorno  do  processo  licitatório  a  Comissão  manifestar-se-á

quanto  à  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,

opção  Aviso de Editais e opção  Editais  de Concorrência  Pública,  este último para

download, e/ou opção  Portal da Transparência, opção  Setor de Licitações (Aviso de

Editais, Documentos, Download e Pregão). Os envelopes nº 02 (propostas financeiras)

permanecerão lacrados em poder da Comissão. O envelope contendo as propostas

financeiras foi conferido e rubricado por todos os presentes. A sessão encerrou-se às

18h  e  26min. Nada  mais  havendo  a  relatar,  assino  a  presente  Ata,  eu,  Télvia

Rodrigues  Araujo,  que a  lavrei  e  que segue  assinada  juntamente  com os demais

membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitações,  profissionais  técnicos  desta

Prefeitura e representantes presentes.

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
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Ana Paula Meyer Marques – Membro   
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Télvia Rodrigues Araujo – Membro 

Valeska Moreira da Silva – Membro 


