
ATA  N.º 02 DO  EDITAL Nº  19/2016 – CONCORRÊNCIA  
 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, 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 

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 julgamento da habilitação das empresas licitantes TRAÇADO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA e CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS PALMEIRA LTDA, referente ao 

processo licitatório na modalidade de Concorrência, Edital nº 19/2016, de 07/04/2016, que trata do 

fornecimento de materiais e mão-de-obra para a construção de 01 (uma) ponte na localidade de 

Picada do Rio, distante 14 Km da sede do Município, e construção de muro de contenção em 

gabiões, para recuperação de margem do Arroio Hermes, perímetro urbano do Município, com 

recursos do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Foram iniciados os trabalhos da 

reunião com a verificação da autenticidade dos documentos das licitantes participantes do certame. 

A empresa CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS PALMEIRA LTDA apresentou declaração de 

Empresa de Pequeno Porte - EPP, firmadas por seu Técnico Contábil, requerendo os benefícios da 

LC 123/2006. Solicitada a análise dos atestados de capacitação técnico-operacional e capacidade 

técnico-profissional apresentados pelas empresas licitantes em atendimento a letra ‘b” e “c”  do 

item 3.3 do Edital, pelo responsável técnico do Município Engº. Civil, Sr. Gilberto Domingos 

Buriol – CREA/RS 37.549, os quais obtiveram a sua aprovação, conforme parecer firmado pelo 

mesmo que passa a fazer parte integrante do processo. A seguir, a Comissão procedeu à análise dos 

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

empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não ter atendido/cumprido os 

índices mínimos exigidos na letra “b” do item 3.4 do Edital, e HABILITAR a empresa 

CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS PALMEIRA LTDA,  por ter atendido as normas de habilitação 

estabelecidas no Edital. Decisão do julgamento da habilitação com decisão unânime dos membros 

da Comissão Permanente de Licitações.  Fazem parte da presente Ata os documentos de habilitação 

e o parecer do Município.  Abre-se o prazo recursal de julgamento da habilitação, Art. 109, I, “a” da 

Lei Federal 8.666/93 a contar da intimação da presente ata. 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 sessão e procedeu-se a assinatura da presente Ata.   

 

 

 

CLÓVIS FERNANDO FICK   CLAIR LISANDRA WILHELM  MAGDIEL LUIZ DICKOW    

                 Presidente.-                                   Secretária.-                                     Membro.-  
                  

           

 

 

                  GILBERTO DOMINGOS BURIOL                                           
                   Engenheiro Civil   CREA/RS 37.549 

 


