
ATA  N.º 02 DO  EDITAL Nº  25/2016 – CONVITE  

 

Aos vinte dias do mês de julho 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 a abertura e julgamento da proposta financeira, envelope nº 02, da 

empresa habilitada, referente processo licitatório na modalidade de Convite – Edital nº. 

25/2016 de 07/07/2016, que trata da contratação de empresa para prestação de serviços de 

manutenção de canais de TV legalmente autorizados pelo DENTEL em nome da Prefeitura 

Municipal de Agudo, localizados na localidade de Cerro da Figueira, distante 06 Km do 

Perímetro Urbano, com fornecimento de componentes eletrônicos para execução dos serviços, 

exceto os componentes danificados por intempéries (relâmpagos, descargas elétricas, raios, 

tormentas e outros elementos da natureza que foge ao controle humano)  que serão fornecidos 

pelo Município. Manutenção preventiva para evitar panes e excesso de demora na readequação 

dos sinais transmitidos, calibração periódica dos equipamentos de transmissão para manter boas 

condições de recepção de vídeo e áudio, substituição de componentes defeituosos ou semi-

defeituosos para evitar problemas mais complexos, manutenção preventiva dos receptores de 

sinais e antenas de transmissão para manter o sinal estável e em boas condições, limitado 

apenas pela potência permitida por Lei de acordo com a concessão do DENTEL e, melhorar 

dentro dos limites possíveis, a transmissão (atualizações) dos sinais, conforme item 01 do 

Edital. Não houve presença de representante da empresa licitante. Ato contínuo a Comissão 

procedeu à abertura da proposta, a qual foi rubricada pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitações. Após minuciosa análise, considerou a mesma CLASSIFICADA, por ter 

atendido as normas editalícias. A empresa apresentou o valor mensal de R$ 2.120,00 (dois mil, 

cento e vinte reais), para a execução dos serviços. Após o julgamento, resultou como vencedora 

a proposta da empresa CLAUDIO ALBERTO BAÚ - ME. Julgamento da proposta financeira, 

com decisão unânime dos membros da Comissão Permanente de Licitações. Mesmo não tendo 

atingido o número mínimo de licitantes, com base no que dispõem os parágrafos 3º e 7º do 

artigo 22 da L. F. 8.666/93, consideramos válida a presente licitação, com amparo legal no 

Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que passa a fazer parte 

integrante 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. Fazem parte da presente ata a proposta financeira da 

empresa licitante. Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou encerrada a presente 

reunião e procedeu-se à assinatura da presente Ata.   
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