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ATA N.º 40/17
PROCESSO N.º 677.000.283/2017
TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2017
Aos sete dias do mês de novembro do ano de 2017, 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 06/2017, que trata da contratação de
serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção
parcial da Sede Institucional do Ministério Público, situada na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto,
nº 80 em Porto Alegre, RS, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Fez-se presente o representante da Divisão de Arquitetura e Engenharia, servidor Paulo Engelmann. Apresentaram os envelopes de documentação e proposta, em tempo hábil, as empresas CSM
CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI, representada pela Sra. Adriana Falcão Sanches,
e CONSTRUTORA FORNAZIERI & FERREIRA LTDA, representada pelo Sr. Rafael Silva Fornazieri. As empresas CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA, representada por Rúbia Gabriela Fernandes Marques, e ALFA SUL ENGENHARIA LTDA manifestaram interesse no prazo
legal, apresentando a documentação exigida no subitem 3.6 do Edital, bem como o envelope de
habilitação e proposta. A empresa PROJEART PROJETOS E PLANEJAMENTOS LTDA demonstrou interesse em participar do certame, entregou os documentos para credenciamento, bem
como o envelope nº 1 referente aos documentos de habilitação, mas não apresentou o envelope nº 2
referente à proposta, razão pela qual está impedido de participar do certame. A seguir, foi consultado o CADIN, o CFIL e o CEIS, estando as licitantes regulares para participar do certame. Dando
início aos trabalhos, foram abertos os envelopes de N.º 1, sendo submetidos os respectivos documentos à análise e rubrica dos presentes. A Comissão decidiu suspender os trabalhos para a análise
das documentações de habilitação constantes dos envelopes de número 1, determinando o dia 09
de novembro de 2017, às 14 horas, para o prosseguimento da sessão. Os envelopes de proposta
foram colocados em envelope único, lacrado e rubricado por todos os presentes. 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, 07 de novembro de 2017.
Luís Antônio Benites Michel,
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Potiberê Vieira de Carvalho,
Membro.

Marly de Barros Monteiro,
Membro.

Construtec Ms Construtora Ltda
Csm Construtora Silveira Martins Eireli
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