
ATA  N.º 01 DO  EDITAL Nº  22/2016 – CONVITE  

 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dez 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 ao recebimento, abertura e julgamento das propostas recebidas 

referente ao 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. 

Apresentaram propostas 03 (três) empresas do ramo: 01 – TRUCKAR MECÂNICA E 

SERVIÇOS LTDA; 02 – PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS LTDA e  03 – INOVAR 

VEÍCULOS ESPECIAIS  LTDA.  Presente na reunião representante da empresa PAMPEIRO 

CAMINHÕES E PEÇAS LTDA – Sr. CARLOS ALFREDO BEULK AQUINO, através de 

credenciamento. Procedeu-se a seguir a abertura do envelope nº. 01 – “documentos” das 

empresas licitantes, os quais foram rubricados pelos membros da Comissão e representante da 

empresa licitante. A seguir, a Comissão procedeu a análise dos documentos das empresas 

licitantes, sendo que a Comissão decidiu INABILITAR a empresa TRUCKAR – MECÂNICA E 

SERVIÇOS LTDA, por ter apresentado as negativas solicitados nas letras “b” e “c” (certidão de 

regularidade com a Fazenda Municipal), do item 3.1 do Edital, fora do prazo de validade,  e 

HABILITAR as demais licitantes, por terem atendido as normas de habilitação estabelecidas no 

Edital. Julgamento dos documentos de habilitação, com decisão unânime dos membros da 

Comissão. Nenhuma empresa apresentou declaração de enquadramento de Microempresa e/ou 

Empresa de Pequeno Porte para utilização dos benefícios previstos na Lei Complementar 123 de 

14/12/2006.  Abre-se o prazo recursal de habilitação, Art. 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações. Caso não haja apresentação de recurso, as propostas financeiras serão 

abertas às 09:00 horas do dia 02/06/2016. Os envelopes contendo as propostas de preços foram 

acondicionados em um só invólucro, lacrado e após rubricado em seus fechos pelo licitante 

credenciado e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 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, os documentos de habilitação. Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou 

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