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ATA N.º 11/19 
PGEA N.º 00677.000.400/2019 

CONVITE N.º 07/2019 
 Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de 2019, 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 do Convite n.º 
07/2019, contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para 
execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Pedro Osório, situadas na 
Av. José Bonifácio, nº 1886, em Pedro Osório, RS, com regime de execução do tipo 
empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do Anexo I do Convite. 
Apresentou a documentação e proposta, em tempo hábil, as empresas convidadas ALFA 
SUL ENGENHARIA LTDA, representada por Everton Walmor Gomes Martins e 
MARTINS MINATTO CONSTRUTORA, representada por Adriana Falcão Sanches. Não 
acorreram número mínimo legal de três empresas à licitação, razão pela qual, embora 
tenham sido convidadas 51 (cinquentae uma) empresas. A Comissão Permanente de 
Licitações, 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 
07 de agosto de 2019, às 10 horas, 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, 25 de julho de 2019. 
 
 
 
 

Luís Antônio Benites Michel, 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.  

 
 
 
 

Leila Denise Bottega Ruschel, 
Membro da Comissão Permanente de Licitações. 

 
 
 
 

Marly de Barros Monteiro, 
Membro da Comissão Permanente de Licitações. 
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