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ATA N.º 08/17 

PROCESSO SGA N.º 00677.000.018/2017 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017 

 Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 2017, às 10 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 01/2017, que trata da contratação de 
serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção pontual e 
reforma parcial nas Promotorias de Justiça de Cachoeira do Sul, situadas na Rua Silvio Scopel, nº 
1220, em Cachoeira do Sul, RS, prevista para ser executada em 04 (quatro) meses, conforme espe-
cificações constantes nos Anexos do Edital. Fez-se presente o Engenheiro Paulo Engelman, servi-
dor lotado na Divisão de Arquitetura e Engenharia. As empresas GLASS ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, representada por Aline Staldoni e ALFA SUL ENGENHARIA 
LTDA, representada por Everton Walmor Gomes Martins, manifestaram interesse no prazo legal, 
apresentando a documentação exigida no subitem 3.2 do Edital. A empresa PORTOTEC 
CONSTRUTORA EIRELI, representada por Franciele Helena Silva de Morais, trouxe a documen-
tação exigida, conforme subitem 3.1 do Edital. A seguir, foi consultado o CADIN, CFIL e CEIS, 
estando os licitantes regulares para participar do certame. Dando início aos trabalhos, foi a docu-
mentação 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 todas 
as licitantes, por terem atendido a todos os requisitos do Edital. Foi constatado, mediante pesquisa 
no site da Fazenda Federal, que somente a empresa PORTOTEC CONSTRUTORA EIRELI é op-
tante pelo Simples Nacional. Tendo em vista a renúncia expressa de todos os licitantes quanto ao 
prazo de recurso do julgamento da habilitação, prosseguiu-se com a abertura dos envelopes de n.º 
2, cujas propostas foram analisadas e rubricadas pelos presentes. Dando continuidade aos traba-
lhos, o servidor da Divisão de Arquitetura e Engenharia procedeu à análise da proposta de preços e 
os cronogramas, tendo atestado estar conforme com o objeto licitado. Ato contínuo, foram regis-
trados os preços no quadro abaixo: 
Classificação Licitante Vl. Material Vl. Mão de 

obra 
Preço global  

1.ª Glass Arquitetura e Construções 
Ltda - EPP 

106.371,14 40.379,44 146.750,58 

2.ª Portotec Construtora Eireli 123.327,15 43.539,77 166.866,92 
3.ª Alfa Sul Engenharia Ltda 122.843,48 46.145,10 168.988,58 

A seguir, a Comissão Permanente de Licitações suspendeu a sessão, sine die, tendo em vista a ne-
cessidade de maior prazo para a análise dos custos das propostas. Os interessados serão intimados 
sobre a continuação da sessão. Esta ata será disponibilizada no site 
http://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, 21 de junho de 2017.  

 

Luciano Fernandes Teixeira, 

Presidente.  
 

          Marly de Barros Monteiro,                      Potiberê Vieira Carvalho, 

          Membro.                                                      Membro. 
 

Paulo Engelman, 

Divisão de Arquitetura e Engenharia. 
 

Aline Staldoni, 
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Glass Arquitetura e Construções – EPP. 
 

Everton Walmor Gomes Martins, 

Alfa Sul Engenharia Ltda. 
 

Franciele Helena Silva de Morais, 

Portotec Construtora Eireli. 


