
ATA N.º 04 DO EDITAL Nº 19/2016 – CONCORRÊNCIA  

 

Aos dezesseis dias do mês de junho 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 a abertura e julgamento do envelope nº 02 -  

propostas financeiras, 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. As empresas foram convocadas através do Of. Circ. nº 17/2016, de 

15/06/2016. Não houve presença de representante da empresa habilitada. Presente na sessão, o 

Sr. Gilberto Domingos Buriol, engenheiro civil do município. Procedeu-se a verificação de que o 

invólucro contendo as propostas financeiras permanecia lacrado. Ato contínuo, procedeu-se a 

abertura do mesmo e a seguir a abertura do envelope nº. 02 – “proposta” da empresa licitante 

habilitada CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS PALMEIRA LTDA,  a qual foi rubricada pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitações e pelo engenheiro do município. A empresa 

apresentou os valores abaixo relacionados para a execução da obra: 

Obra Mão de Obra (R$) Materiais (R$) Total (R$) 

Ponte Picada do Rio 711.134,57 1.417.143,52 2.128.278,09 

Muro de Contenção Arroio Hermes 406.849,03 1.299.795,45 1.706.644,48 

Total Geral 1.117.983,60 2.716.938,97 3.834.922,57 

Solicitada a análise técnica das Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiros e BDI 

– Benefícios e Despesas Indiretas da empresa licitante, sendo que o engenheiro do município 

concluiu que a empresa atendeu as normas estipuladas no Edital. Desta forma, decidiu a 

Comissão CLASSIFICAR a empresa licitante por ter atendido as condições editalícias e declará-

la vencedora do procedimento. Decisão do julgamento da proposta com decisão unânime dos 

membros da Comissão Permanente de Licitações. Faz parte da presente Ata a proposta financeira 

da empresa licitante. 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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