
ATA N.º 01 DO EDITAL Nº 36/2016 – CONVITE  

 

Aos três dias do mês de novembro 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 ao recebimento, abertura e julgamento das propostas recebidas referente  processo 

licitatório na modalidade de Convite, Edital nº 36/2016, de 25/10/2016, que trata do fornecimento 

de materiais e mão-de-obra para execução de pavimentação de 377,02 m², no entorno da Unidade 

de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar - UADAF, localizada na Av. Borges 

de Medeiros, nº 1158, perímetro urbano da cidade de Agudo/RS, com recursos do CONTRATO DE 

REPASSE nº 757394/2011, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

Convidadas 06 (seis) empresas do ramo pertinente ao objeto, todas cadastradas junto ao Cadastro de 

Fornecedores do Município. Apresentadas propostas das empresas C. H. ROGGIA 

CONSTRUÇÕES LTDA, representada por seu sócio-proprietário Sr. Carlos Henrique Roggia e  

CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA, sem representação. Procedeu-se a seguir a abertura do 

envelope nº. 01 – “documentos” das empresas licitantes, os quais foram rubricados pelos membros 

da Comissão Permanente de Licitações e representante da empresa licitante. A seguir, a Comissão 

procedeu a análise dos documentos de habilitação das empresas licitantes, oportunidade em que 

decidiu HABILITAR as mesmas, por terem atendido as normas de habilitação estabelecidas no 

Edital, com decisão unânime dos membros da Comissão, ressalvando que a empresa 

CONTRUTORA AGUDENSE LTDA apresentou o documento solicitado na letra “b.3” (Prova de 

regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN), do item 2.1 do Edital, com data de validade vencida.  As empresas licitantes  

apresentaram declaração de EPP – Empresa de Pequeno Porte, firmada por seus contadores, 

requerendo os benefícios da LC nº 123/2006. Consultado o representante da empresa C. H. Roggia 

Construções Ltda quanto ao prazo recursal de habilitação, o mesmo renunciou. A empresa 

Construtora Agudense Ltda juntou Termo de Renúncia, renunciando ao prazo de recurso referente à 

habilitação. Ato contínuo a Comissão procedeu à abertura dos envelopes nº. 02 – “propostas”, as 

quais foram rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e licitantes 

presentes. Para este ato, compareceu o representante da empresa  CONSTRUTORA AGUDENSE 

LTDA, Sr. PEDRO DOS SANTOS DE LIMA. As empresas apresentaram os seguintes valores: 

EMPRESA Construtora Agudense Ltda C. H. Roggia Construções Ltda 

Materiais  R$ 17.414,05 R$ 18.788,07 

Mão-de-obra R$ 7.463,16 R$ 5.506,81 

TOTAL R$ 24.877,21 R$ 24.294,88 

Classificação 2ª classificada 1ª classificada 

Após minuciosa análise das propostas financeiras, planilha orçamentária e do cronograma físico-

financeiro das empresas licitantes, concluiu a Comissão Permanente de Licitações CLASSIFICAR 

as mesmas por terem atendido as condições editalícias e declarar vencedora do procedimento a 

empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇOES LTDA no valor total de R$ 24.294,88 (vinte e quatro 

mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). Decisão do julgamento das 

propostas financeiras com decisão unânime dos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

Consultados os representantes das empresas quanto ao prazo recursal de classificação, todos 

renunciaram. 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. Fazem parte da presente Ata os documentos de habilitação e as 

propostas financeiras. 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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