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MEMORANDO TÉCNICO 032/2022 - FRG 

Fazenda Rio Grande,20 de Outubro de 2022. 

 

 

Ref.: Processo 55.811/2022 

DESTINO: Comissão de Licitação 

A Pregoeira Municipal, 

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira 

 

OBJETO: TOMADA DE PREÇO 007/2022 – CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA NO 

BAIRRO ESTADOS – LOTE 04 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

Vimos por meio deste, emitir parecer técnico acerca da documentação 

de Qualificação Técnica do edital de licitação (Exclusivamente ao item 03, 

páginas 11 a 15) apresentadas pelas empresas participantes da Tomada de 

Preço 007/2022 – Contratação de Empresa para Execução de pavimentação 

urbana no Bairro Estados – Lote 04. 

 Segue abaixo a documentação Pendente de cada Empresa Licitante: 

 

A) AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA 

 Em atenção item H, tem a informar que o edital de licitação não apresenta 

no Anexo Vll a relação de equipamentos, no entanto, no memorial descritivo da 

obra página 57, consta uma relação de equipamentos. Em análise verificou-se 

que a relação apresentada não contém todos os itens do memorial da presente 

concorrência, mas tendo em vista o Princípio da vinculação do Edital, em que a 

administração e licitantes vinculam-se ao estabelecido, foi apresentado relação 

de equipamentos considerando o mesmo na etapa de licitação. 

 Em atenção ao item I cronograma de utilização de veículos, foram 

apresentadas relação dos equipamentos conforme item H. 
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B) VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA 

• Apresentou a Documentação de Qualificação Técnica Completa. 

 

 

C) CTG CONSTRUTORA EIRELI 

Em atenção ao Item A, tem a informar que o Certificado de Registro de 

Regularidade da empresa junto ao CREA venceu na data do dia 18/10/2022. 

 Em atenção item H, tem a informar que o edital de licitação não apresenta 

no Anexo Vll a relação de equipamentos, no entanto, no memorial descritivo da 

obra página 57, consta uma relação de equipamentos. Em análise verificou-se 

que a relação apresentada não contém todos os itens do memorial da presente 

concorrência, mas tendo em vista o Princípio da vinculação do Edital, em que a 

administração e licitantes vinculam-se ao estabelecido, foi apresentado relação 

de equipamentos considerando o mesmo na etapa de licitação. 

 Em atenção ao item I cronograma de utilização de veículos, foram 

apresentadas relação dos equipamentos conforme item H. 

 

 

D) ALTA VISTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 

 Em atenção item H, tem a informar que o edital de licitação não apresenta 

no Anexo Vll a relação de equipamentos, no entanto, no memorial descritivo da 

obra página 57, consta uma relação de equipamentos. Em análise verificou-se 

que a relação apresentada não contém todos os itens do memorial da presente 

concorrência, mas tendo em vista o Princípio da vinculação do Edital, em que a 

administração e licitantes vinculam-se ao estabelecido, foi apresentado relação 

de equipamentos considerando o mesmo na etapa de licitação. 

 Em atenção ao item I cronograma de utilização de veículos, foram 

apresentadas relação dos equipamentos conforme item H. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Entende-se que os requisitos técnicos exigidos em edital referente à 

Qualificação Técnica, item 3, foram integralmente cumpridos sem ressalvas por 

01 empresa participante, sendo: VL Pavimentação E Construções Ltda 

 Para as demais empresas que participaram do certame 03 empresas: 

Autovia Construtora Ltda, CTG Construtora De Obras Ltda e Alta Vista 

Construções E Terraplenagem Ltda, foram apontadas considerações/ 

observações às quais devem ser avaliadas pela comissão permanente de 

licitações para análise e posterior prosseguimento dos trâmites da concorrência 

em epígrafe. 

 

 

Sem mais para o momento, 

 

 

__________________________ 

Raphael Pudeulko Junior 

Engenheiro Civil 

CREA:102.694/D 

Matrícula 353292 
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