
ATA N.º 01 DO EDITAL Nº 47/2015 – TOMADA DE PREÇOS  

 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às catorze horas, na Sala de Reuniões, localizada no 

Centro Administrativo Municipal de Agudo – Avenida Tiradentes nº 1625, nesta cidade de Agudo – RS, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 009/2015, de 16 de janeiro de 

2015, composta pelos Membros CLÓVIS FERNANDO FICK – Presidente, CLAIR LISANDRA WILHELM 

– Secretária e RUDINEI FREO DALLA CORTE – Membro, para procederem ao recebimento, abertura e 

julgamento das propostas recebidas referente ao processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, 

Edital nº 47/2015, de 17/11/2015 e Primeiro Termo de Retificação  de 23/11/2015, que trata do fornecimento 

de materiais e mão-de-obra para execução de piso em concreto usinado na quadra esportiva junto a E.M.E.F. 

SANTO ANTÔNIO, localizada na localidade de Linha dos Pomeranos, distante 25 Km da sede do 

Município, com área total de 627 m², com recursos próprios do município. Apresentadas 02 (duas) propostas, 

das seguintes empresas: CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA, representada pelo sócio-proprietário Sr. 

Pedro dos Santos de Lima e C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, representada por credenciamento pelo 

sócio-proprietário Sr. Fernando Loose Soares. Procedeu-se a seguir a abertura do envelope nº. 01 – 

“documentos” das empresas licitantes, os quais foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitações. Solicitada a análise dos atestados de capacitação técnica-profissional, apresentados em 

atendimento a letra „l” do item 3.1 do Edital,  pelo responsável técnico do Município, Engº. Civil ALDO ITO 

PAUL – CREA 46.752, sendo que todos foram aprovados. A seguir a Comissão procedeu a análise dos 

documentos de habilitação das empresas licitantes, oportunidade em que decidiu INABILITAR a empresa 

CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA, por não ter apresentado a Certidão que prova a regularidade para 

com a Fazenda Estadual, prevista na letra “c” do item 3.1 do Edital em questão  e HABILITAR a empresa C. 

H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA por ter atendido as normas de habilitação estabelecidas no Edital, 

com decisão unânime dos membros da Comissão. Todas as empresas licitantes apresentaram declaração de 

Microempresa e/ou EPP, firmada por seu contador, requerendo os benefícios da LC nº 123/2006. 

Consultados os representantes das empresas quanto ao prazo recursal de habilitação, os mesmos 

renunciaram. Ato contínuo a Comissão procedeu à abertura do envelopes nº. 02 – “proposta”, da única 

empresa habilitada no certame, a qual foi rubricada pelos membros da  Comissão Permanente de Licitações e 

representantes das empresas licitantes. A empresa apresentou o valor total de R$ 37.808,10 (trinta e sete mil, 

oitocentos e oito reais e dez centavos). Solicitada a análise técnica da Planilha Orçamentária, do BDI – 

Declaração de Benefícios de Despesas Indiretas e do Cronograma Físico-Financeiro da empresa licitante, 

sendo que o engenheiro do município concluiu que a mesma atendeu as normas estipuladas no Edital. Desta 

forma, decidiu a Comissão CLASSIFICAR a empresa licitante por ter atendido as condições editalícias e 

declarar vencedora do procedimento a empresa C. H. Roggia Construções Ltda, com o valor total global de 

R$ 37.808,10 (trinta e sete mil, oitocentos e oito reais e dez centavos). Decisão do julgamento da proposta 

com decisão unânime dos membros da Comissão Permanente de Licitações. Fazem parte da presente Ata os 

documentos de habilitação e as propostas financeiras. Publique-se a mesma na Imprensa Oficial do 

Município, cita-se Quadro Mural, junto ao hall de entrada do Centro Administrativo Municipal, em 

conformidade com a Lei Municipal nº 1.855/2012. Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou 

encerrada a presente reunião e procedeu-se a assinatura da presente Ata.   
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