
ATA  N.º 02 DO  EDITAL Nº  22/2016 – CONVITE  

 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove 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 014/2016, de 14 de janeiro de 2016, composta pelos Membros CLÓVIS 

FERNANDO FICK – Presidente, CLAIR LISANDRA WILHELM – Secretária e MAGDIEL 

LUIZ DICKOW – Membro, para procederem a abertura e julgamento das propostas financeiras, 

envelope nº 02, das empresas habilitadas, referente processo licitatório na modalidade de Convite 

– Edital nº. 22/2016 de 19/05/2016, que trata da contratação de empresa para prestação de 

serviços, com fornecimento de peças, para reforma do caminhão Volkswagen 24.280, placa ITS 

7689, Renavam 00495394912, chassi 95368243CR254324, ano de fabricação e modelo 2012, 

conforme item 01 do Edital. As empresas foram convocadas através da ata de 01 de 30/05/2016.  

Não houve presença de representantes das empresas licitantes. Ato contínuo a Comissão 

procedeu à abertura das propostas, as quais foram rubricadas pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitações. Após minuciosa análise, considerou as mesmas CLASSIFICADAS, 

por terem atendido as normas editalícias. As empresas apresentaram os seguintes valores:  

Empresas Pampeiro Caminhões e Peças Ltda Inovar Veículos Especiais Ltda 

Peças R$ 26.668,15 R$ 32.011,42 

Serviços R$   1.560,00 R$ 1.638,00 

Valor Total R$ 28.228,15 R$ 33.649,42 

Após o julgamento, resultou como vencedora a proposta da empresa PAMPEIRO CAMINHÕES 

E PEÇAS LTDA. Julgamento das propostas financeiras, com decisão unânime dos membros da 

Comissão Permanente de Licitações. Abre-se o prazo recursal de julgamento das propostas, Art. 

109, I, “b”, c/c § 6º, da Lei Federal 8.666/93. 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. Fazem parte da presente ata as propostas 

financeiras. Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou encerrada a presente reunião e 

procedeu-se à assinatura da presente Ata.   
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