
ATA DE PREGÃO Nº. 028/2022 - SRP 

 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, a Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº 624/2021, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação 

realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº 028/2022, destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), massa asfáltica usinada a quente, para aplicação a quente, com temperatura  em torno de 130ºC, a fim de atender as 

demandas das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento, do Município de Taquari, RS. As empresas CONPASUL CONSTRUÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MT ASFALTOS LTDA – EPP participaram desta licitação, sendo que a primeira empresa credenciou 

seu representante legal de acordo com o exigido no edital, restando apta a fase de propostas/lances e a segunda empresa participa pelo valor da proposta, uma vez 

que não se fez representar na sessão, renunciando, assim, à fase de lances e ao direito de interpor recurso. 
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 90.063.470/0001-97 

Representante: Simone Benincá CPF 920.417.440-49 

 

 NOME REGISTRO 

Empresa: MT ASFALTOS LTDA – EPP 40.170.297/0001-58 

Representante: Sem representante presente - 
 

Juntamente com os envelopes n° 1 Proposta e n° 2 Documentos de habilitação os interessados, por seus representantes, declararam formalmente na presente ata, sob 

pena de punição, de que cumprem todos os requisitos de habilitação. Abertos os envelopes das propostas, cumpridas as formalidades legais, restaram classificadas 

as propostas das empresas supra. Assim, o objeto solicitado teve o seguinte resultado: 
 

ITEM 01 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com temperatura em torno de 130ºC, 

para aplicação a quente. 

MT ASFALTOS LTDA – EPP CONPASUL CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Valor Proposta 740,00 746,66 

1ª Rodada - 702,50 

Sem Negociação  702,50 
 

Encerrada a fase de lances/negociação declara-se vencedora do certame a empresa CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL no item ITEM 01, com o valor unitário de R$ 702,50 (setecentos e dois reais e cinquenta centavos) por tonelada. Passou-se, então, à verificação dos 

documentos exigidos para a habilitação. Após a abertura e conferência do envelope DOCUMENTO pela PREGOEIRA, e pela EQUIPE DE APOIO, constatou-se 

que a empresa vencedora apresentou todos os documentos de acordo com o Edital, restando habilitada. Registra-se que a empresa participante do PREGÃO não 



manifestou interesse em recorrer acerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento. Dessa forma, é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito 

Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto adjudicado.  Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente 

ata, que vai devidamente assinada pelos representantes das empresas presentes, pregoeiro e equipe de apoio. 

 

 
                   MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA            ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA   JOSÉ CELSO MARQUES DA SILVA 

                          Pregoeira – Port. 624/2021                             Equipe de Apoio                     Equipe de Apoio 

 

 

                
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Simone Benincá 
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