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ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, as dez horas na 

Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações, presidida pela 
Servidora Carolina Azevedo Guimarães e integrantes Cátia Fabiane Costa dos 

Santos e Samara Guth, conforme Portaria nº 14.815 de 02/06/2022, para 

julgamento da habilitação do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 
011/2022 (referente a contratação de empresa em regime de execução por 

empreitada global, para realização de reforma parcial e ampliação do prédio da 

Escola Municipal de Ensino Infantil CARLOS ARNO PRETZEL, de acordo 
com projeto básico de engenharia anexo ao edital). Participaram deste certame 

as Empresas:  TJ & TL CONSTRUÇÕES E PINTURAS EM GERAL 

LTDA - ME, CNPJ N. 07.383.209/0001-20, SUL ENGENHARIA & CIA 

LTDA - ME, CNPJ N. 15.017.334/0001-45, APLCON CONSTRUÇÕES 

EIRELI, CNPJ N. 15.245.364/0001 e KOCH CONSTRUÇÕES LTDA, 

CNPJ N. 05.397.651/0001-80.   A Comissão de Licitação suspendeu a sessão 
de abertura do certame e baixou o processo em diligência para melhor análise 

da documentação, em especial a qualificação técnica (item 5.2.3 e seus 

subitens) que foi submetida ao Setor de Assessoria Técnica da Secretaria de 
Educação e o balanço patrimonial (item 5.2.2. e subitens) por profissional 

contratado pelo Município, retomando a sessão na data de hoje.  O Assessor de 

Planejamento Arquiteto Gilberto Pradella CAU A14.344-8 manifestou-se, 
através do memorando nº422/2022 SME, que: “a documentação técnica 

apresentada pelas Empresas estão em consonância com as determinações 

estabelecidas no edital, uma vez que as empresas apresentaram: a)
 Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) e Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS);   b)Registros dos Responsáveis Técnicos, 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio 

Grande do Sul (CREA/RS), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU/RS); c1) prova de as empresas possuírem no quadro funcional 

permanente profissionais de nível superior detentores de atestados de 

responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade 
tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, 

atestados pelo CREA-RS E CAU-RS, através do contrato de prestação de 

serviços , sendo demonstrado, também, na certidão de registro de pessoas 
jurídicas que relacionam os seus responsáveis técnicos; c2) os atestados de 

capacidade técnica –operacional apresentados pelas Empresas estão 

certificados no CREA-RS e CAU-RS, acompanhados das Certidões de Acervo 
Técnico comprovando a execução de percentual superior a 50% em todos os 

itens de maior relevância solicitados no edital; d) Foram indicados, através de 

Declarações, os Responsáveis Técnicos pela execução dos trabalhos e também 
atenderam a letra “e”, apresentando os atestados de capacidade técnico-

operacional das Empresas, e por fim, atenderam também a letra “f4” 

apresentando declarações de conhecimento pleno do local e das condições que 
deverá ser executada a obra. Com referência ao balanço patrimonial o Técnico 

em Contabilidade em sua avaliação concluiu que as Empresas apresentaram 

boa situação financeira, que os balanços patrimoniais e demonstrações foram 
apresentados na forma da Lei com os termos de abertura e encerramento 

devidamente registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul e que os 

índices de capacidade econômico-financeiro estão de acordo com os limites 
estabelecidos no processo licitatório. Considerando o conjunto das análises 

dos documentos a Comissão de Licitação declara as Empresas TJ & TL 

CONSTRUÇÕES E PINTURAS EM GERAL LTDA - ME, SUL 
ENGENHARIA & CIA LTDA - ME, APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI e 

KOCH CONSTRUÇÕES LTDA HABILITADAS para a próxima fase. Fica 

aberto o prazo recursal de cinco (5) dias úteis, iniciando em 04/10/2022 com 
término na data de 10/10/2022, conforme dispõe o Art. 109 da Lei nº 

8.666/1993. Cumpre salientar que os protocolos de recursos e contrarrazões 

deverão ser realizados de acordo com o item 7.3 do edital. Nada mais a 
registrar encerra-se a presente ata. 
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