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ATA N.º 23/17 
PROCESSO SGA N.º 00677.000.102/2017 

CONVITE N.º 15/2017 
 Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 Comis-
são Permanente de Licitações da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Sul, a fim de proceder à abertura do Convite n.º 15/2017, que trata da contratação 
de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial 
nas Promotorias de Justiça de Espumoso, situadas na Rua Soledade, nº 55, em Espumoso, RS, con-
forme especificações constantes do Anexo I do Convite. Apresentou a documentação e proposta, 
em tempo hábil, as empresas convidadas GLASS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e 
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA. Não acorreram número mínimo legal de três empresas à lici-
tação, razão pela qual, embora tenham sido convidadas 47 (quarenta e sete) empresas e outras 03 
(três) mais tenham feito download do presente Convite na Internet, a Comissão Permanente de Li-
citações, em respeito ao disposto no art. 22, §§ 6.º e 7.º, da Lei n. 8.666/93 e alterações, decide, à 
unanimidade de seus membros, devolver os envelopes apresentados e repetir o convite, devendo 
ser convidada pelo menos mais uma empresa, além das que já o foram. Para tanto, fica encerrado o 
presente ato convocatório e desde logo estabelecida a data de 10 de outubro de 2017, às 14 ho-
ras, para a abertura do novo Convite, a ser gerado no mesmo expediente administrativo. Cópia 
desta ata será disponibilizada no site www.mprs.mp.br/licitacao. Nada mais havendo, lavrou-se a 
presente ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. Porto Alegre, 29 de setembro de 
2017. 
 
 
 
 

Luciano Fernandes Teixeira, 
Presidente.  

 
 
 

Potiberê Vieira de Carvalho, 
Membro.  

 
 
 

Marly de Barros Monteiro, 
Membro.  

 
 


