
ATA N.º 01 DO EDITAL Nº 27/2017 – TOMADA DE PREÇOS  

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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. 

003/2017 de 02 de janeiro de 2017, composta pelos Srs. CLÓVIS FERNANDO FICK – Presidente, 

CLAIR LISANDRA WILHELM – Secretária, MAGDIEL LUIZ DICKOW – Membro, para 

procederem ao recebimento, abertura e julgamento das propostas recebidas referentes ao processo 

licitatório, na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 27/2017, de 28/07/2017, que trata do 

fornecimento de materiais e mão-de-obra para pavimentação da Rua Germano Hentschke, trecho 

compreendido entre a Avenida Concórdia e a Avenida Santo Ângelo, com área a pavimentar de 

4.046,60 m², com recursos do CONTRATO DE REPASSE nº 804382/2014/MCIDADES/CAIXA, 

celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. Apresentadas propostas das seguintes empresas: PAVIMENTADORA 

SILVA EIRELI, representado pelo procurador Sr. Ricardo Toledo Bueno, CFV OBRAS 

PÚBLICAS LTDA – EPP, representada pelo sócio-proprietário Sr. Fernando Loose Soares 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 representantes das empresas licitantes presentes. 

Solicitada a análise dos atestados de capacitação técnica-profissional, apresentados em atendimento 

a letra „l” do item 3.1 do Edital, pelo responsável técnico do Município Engº. Civil ALDO ITO 

PAUL – CREA 46.752, os quais obtiveram a sua aprovação. A seguir a Comissão procedeu à 

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. Todas as empresas licitantes apresentaram declaração 

de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte – EPP, firmada por seu contador, para 

usufruírem dos benefícios da LC 123/2006. Consultados os representantes das empresas quanto ao 

prazo recursal de habilitação, Art. 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93, obteve-se a renúncia dos 

mesmos, sendo que a empresa sem representação apresentou Termo de Renúncia, juntado aos seus 

documentos de habilitação. Ato contínuo a Comissão procedeu à abertura do envelope nº. 02 – 

“proposta”, as quais foram rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e 

representantes das empresas licitantes. As empresas licitantes apresentaram os valores abaixo 

relacionados: 

Empresas Pav. Silva Eireli CFV Obras Públ. Ltda Constr. Agudense Ltda 

Serviços (R$) 98.284,46 62.550,74 62.284,08 

Materiais (R$) 260.412,00 224.739,36 205.688,41 

Valor Total (R$) 358.696,46 287.290,10 267.972,49 

 

Solicitada a análise técnica da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico-Financeiro das 

empresas licitantes, o engenheiro concluiu que todas atenderam o edital. No entanto, fez-se 

necessária a adequação da planilha orçamentária da empresa Construtora Agudense Ltda, uma vez 

que a mesma informou o valor total do subitem 1.1.3 de forma incorreta (R$ 728,02, quando o 

correto é R$ 728,03), e no item 1.2.2 a empresa fez constar o quantitativo em desconformidade com 

o edital (4.046,40, quando o correto é 4.046,60, o que resultou em uma diferença de R$ 9,48). Diante 

disso, o valor global da proposta desta empresa totalizou R$ 267.972,49. Desta forma, decidiu a 

Comissão CLASSIFICAR as empresas licitantes por terem atendido as condições editalícias. Assim, 

foi declara vencedora do procedimento a empresa CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA, com o 



valor global de R$ 267.972,49 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e 

quarenta e nove centavos). Decisão do julgamento das propostas com decisão unânime dos membros 

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

e as propostas financeiras. Abre-se o prazo recursal referente às propostas financeiras, Art. 109, I, 

“b”, da L.F. 8.666/93. 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.   

 

 

 
CLÓVIS FERNANDO FICK      CLAIR LISANDRA WILHELM      MAGDIEL LUIZ DICKOW 

                Presidente.-                                   Secretária.-                                         Membro.-  

                            

 

       
ALDO ITO PAUL 

Eng. Civil CREA/RS 46752 

 

 

Empresa Licitante Representante Assinatura 

PAVIMENTADORA SILVA EIRELI  Ricardo Toledo Bueno  

CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – EPP Fernando Loose Soares  

CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA Sem representação Sem representação 

 

 


