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ATA N.º 01/16
PROCESSO N.º 00295-09.00/16-4
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2016
Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2016, às 14 horas, na sala da CPLIC, na Rua
General Andrade Neves, n.º 106, 18.º andar, nesta Capital, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitações da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul, a fim de proceder à abertura da Tomada de Preços n.º 01/2016, que trata da contratação de
serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial parcial nas Promotorias de Justiça de Passo Fundo, situadas na Rua Bento Gonçalves, nº 720, em Passo Fundo, RS, prevista para ser executada em 08 meses, conforme especificações constantes nos
Anexos do Edital. Fez-se presente o Engenheiro Civil Paulo Engelman, servidor lotado na Divisão
de Arquitetura e Engenharia. As empresas CONSTRUÇÕES GRANZOTTO LTDA. e ALFA SUL
ENGENHARIA LTDA. manifestaram interesse no prazo legal, apresentando a documentação exigida no subitem 3.2 do Edital. A seguir, foi consultado o CADIN e o CFIL, estando os licitantes
regulares para participar do certame. Dando início aos trabalhos, foi a documentação submetida à
análise e rubrica dos presentes. Ato contínuo, após parecer da Divisão de Arquitetura e Engenharia
da Administração, a Comissão decidiu, à unanimidade, habilitar a licitante CONSTRUÇÕES
GRANZOTTO LTDA., por ter atendido a todos os requisitos do Edital, e inabilitar a empresa
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA, que não atendeu ao edital, subitem 3.1.d.3.I, pois o atestado
apresentado é inferior à área de reforma mínima exigida, que é de 877m2. O envelope nº 2, referente à proposta da empresa inabilitada, foi devolvido ao representante da mesma. O representante da
empresa ALFA SUL ENGENHARIA LTDA, Sr. Everton Walmor Gomes Martins, abriu mão do
prazo recursal da habilitação. A seguir, foi aberto o envelope de n.º 2 da empresa
CONSTRUÇÕES GRANZOTTO LTDA., cuja proposta foi analisada e rubricada pelos presentes.
Em prosseguimento, analisada a proposta pela área técnica, Divisão de Arquitetura e Engenharia
da Administração, foi a mesma atestada estar conforme com o objeto licitado. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações, à unanimidade de seus membros, procedeu a sua classificação
conforme o quadro a seguir:
Licitante
Vl. Material Vl. Mão de obra Preço global
CONSTRUÇÕES GRANZOTTO LTDA

216.384,37

63.391,34

279.775,71

Em consequência, é indicada vencedora a proposta da licitante CONSTRUÇÕES GRANZOTTO
LTDA. no valor global de R$ 279.775,71 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e
cinco reais e setenta e um centavos). Esta ata será disponibilizada no site
www.mp.rs.gov.br/licitacao. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. Porto Alegre, 01 de março de 2016.
Luís Antônio Benites Michel,
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
Marly de Barros Monteiro,
Membro.

Mariano Westphalen Lorenzon,
Membro.
Paulo Engelmann

Alfa Sul Engenharia Ltda.

