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de instalações a serem executadas no imóvel locado para a implantação da nova unidade 

regional noroeste do SEBRAE

Ijuí/RS, que as empresas: 

••  AALLVVEEOOTTEECC  EENNGGEE
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edital, portanto classificada

• HHOORRIIZZOONNTTEE  CCOOMM
desclassificada por apresentar

proposta comercial, impedindo o valor correto proposto na execução do serviço.
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ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

CONVITE N.º 021/SEBRAE/RS/2013 

Comissão de Licitação no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

a subcomissão técnica, informa aos licitantes e interessados na Licitação 

Prestação de serviços de engenharia para as obras de compartimentação e 

de instalações a serem executadas no imóvel locado para a implantação da nova unidade 

regional noroeste do SEBRAE-RS, situado à Rua Benjamin Constant, s/nº, bairro centro em 

 

EENNHHAARRIIAA  EE  IINNCCOORRPPOORRAAÇÇÕÕEESS  LLTTDDAA..  e 

DDAA..  estão dentro do valor estimado e condições estabelecidas no 

classificadas para a próxima fase.  

MMEERRCCIIAALL  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  PPAARRAA  CCOONNSSTT
por apresentar a planilha orçamentária diferente do valor ofertado na 

sta comercial, impedindo o valor correto proposto na execução do serviço.

documentos de habilitação será no dia 11 de outubro de 2013 as 1

Porto Alegre, 08

ASSINADO ORIGINAL 

Vanessa da Costa Marques                  Ismael Edgar da Silva 

                             Membro da comissão 

Gabriel Ibá Affonso Bandeira 

técnica 

DE PREÇO 

no uso das atribuições que lhe são conferidas, acolhendo o 

informa aos licitantes e interessados na Licitação – CV 
de engenharia para as obras de compartimentação e 

de instalações a serem executadas no imóvel locado para a implantação da nova unidade 

, situado à Rua Benjamin Constant, s/nº, bairro centro em 

e EEFFIISSUULL  EEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  
dentro do valor estimado e condições estabelecidas no 

TTRRUUÇÇÃÃOO  LLTTDDAA..  está 

ntária diferente do valor ofertado na 

sta comercial, impedindo o valor correto proposto na execução do serviço. 

de 2013 as 10 horas. 

08 de outubro de 2013. 

    


