ATA N.º 12/17
PROCESSO SGA N.º 677.000.095/2017
CONVITE N.º 06/2017
Aos onze dias do mês de agosto do ano de 2017, às 09 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, em prosseguimento, proceder ao julgamento das propostas do Convite n.º
06/2017, que trata da contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para
adaptação do espaço locado para as Promotorias de Justiça de Ronda Alta, situadas na Rua Rio
Branco, n.º 327, Sala 2, em Ronda Alta, RS, conforme especificações constantes do Anexo I do
Convite. Primeiramente, foram consultados o CADIN , o CFIL e o CEIS, nada constando contra
as licitantes. Ato contínuo, analisadas as propostas pela área técnica, Divisão de Arquitetura e
Engenharia da Administração, foram as mesmas atestadas estarem conforme com o objeto
licitado. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações, à unanimidade de seus membros,
procedeu à classificação das propostas, pela ordem constante do quadro a seguir:
Classificação
Licitante
1.ª
Alfa Sul Engenharia Ltda.
2.ª
Glass Arquitetura e Construções Ltda.

Vl. Material Vl. Mão de obra
35.170,27
5.824,72
38.921,98
5.650,10

Preço global
40.994,99
44.572,08

Em consequência, é indicada vencedora a proposta da licitante ALFA SUL ENGENHARIA
LTDA., no valor global de R$ 40.994,99 (quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais
e noventa e nove centavos). A licitante informou que optará pela caução em dinheiro como
modalidade de garantia do art. 56, § 1.º, da Lei 8.666/93. A licitante Glass Arquitetura e
Construções Ltda. renunciou ao prazo recursal do julgamento das propostas. Cópia desta 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, 11 de agosto de
2017.
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