Município de São Vendelino
Estado do Rio Grande do Sul
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
CONVITE 017/2016
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 09:00 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Rua Pe. Emílio Schneider, nº 70, no Município
de São Vendelino, reuniu-se a Comissão de Licitações para proceder na abertura dos
envelopes da Licitação Modalidade Convite nº 017/2016, Exclusiva para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, destinada à construção das cabeceiras da
ponte na localidade de Vale Suíço. Foram convidadas as empresas: CONSTRUTORA
RECH & REUSE LTDA, CONSTRUTORA H.M. ORTH LTDA e CONSTRUTORA ERBES
LTDA. O edital esteve disponível para consulta no quadro mural da Prefeitura de São
Vendelino, bem como no site oficial do Município. As empresas convidadas enviaram os
envelopes de habilitação e proposta. Nenhuma empresa esteve representada no certame.
Procedeu-se a abertura dos envelopes nº 01, e após ter sido analisado e rubricado todos
os documentos a Comissão julgou as empresas participantes Habilitadas. Passou-se,
então, à abertura do envelope nº 02, da proposta financeira, a Comissão de Licitações
classificou o objeto da licitação para a empresa CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA, por
apresentar a melhor proposta para o Município, conforme a grade comparativa de preços
que segue:
CONSTRUTORA
ORTH
R$ 17.473,92

H.

M. CONSTRUTORA RECH & CONSTRUTORA ERBES
REUSE
R$ 17.649,31
R$ 17.578,60

A Comissão considera que a administração cumpriu o que determina a Lei
8.666/93, tendo estendido o convite para o número mínimo de três licitantes e que os
preços cotados estão de acordo com o preço de mercado. Portanto, nada mais havendo a
tratar lavramos a presente ata, que vai assinada por mim, Paulo Renato Kirch e demais
membros da Comissão.

Paulo R. Kirch
Presidente da Comissão

Caroline Ledur
Comissão

Roberto L. Lutz
Comissão

Raquel Klein Sesterhenn
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