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A Comissão Especial Permanente do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Estado do Rio 

Grande do Sul - PIAA/RS, instituída pela Portaria SELT nº 89/2020, publicada no Diário Oficial do 

Estado de 09 de outubro de 2020, com fulcro no que dispõe o item 6.1.3 do Edital PIAA/RS n° 

001/2020/SELT, torna público a relação das propostas admitidas tecnicamente para adesão ao 

PIAA/RS, conforme relação que segue: 

 

1) Tramontina TEEC S.A: alteração de acesso à rodovia BR-470/RS, km 230, a ser executada no 

entroncamento com a Estrada Desvio Machado, no município de Carlos Barbosa/RS. – valor total da 

obra: R$ 4.543.066,30 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, sessenta e seis reais e trinta 

centavos) – PROA: 20/1800-0000749-1. 

 

2) Bianchini Indústria de Plásticos Ltda (PLASBIL): pavimentação asfáltica da rodovia ERS-430, 

trecho Tapejara a Charrua, km 0+618 ao 1+118 – valor total da obra: R$ 1.573.546,55 (um milhão, 

quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) - 

PROA: 20/1800-0000750-5 

 

3) Cooperativa Santa Clara Ltda: construção de um acesso na rodovia ERS-129, km 165 – valor total 

da obra: R$ 1.194.203,37 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, duzentos e três reais e trinta e 

sete centavos) – PROA: 20/1800-0000755-6 

 

4) COTRIJAL Cooperativa Agropecuária e Industrial – construção de um trevo de acesso junto à 

rodovia ERS -142, km 16+450 – valor total da obra: R$ 2.024.863,10 (dois milhões, vinte e quatro mil, 

oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos) – PROA: 20/1800-0000760-2 

 

5) Cooperativa Vinícola Aurora Ltda –construção de rotatória de acesso junto à rodovia ERS-444, km 

14+748 – valor total da obra: R$ 1.783.285,73 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) – PROA: 20/1800-0000752-1 

 

6) Cooperativa Agroindustrial Alfa (COOPERALFA) – implantação de acesso à unidade de Coxilha 

Seca, no município de Três Arroios/RS – valor total da obra: R$ 1.450.897,03 (um milhão, 

quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e três centavos) – PROA: 20/1800-

0000751-3 

 

Luiz Gustavo de Souza, 

Coordenador da Comissão do PIAA/RS. 
 


