
 

 
 

 

 
 

ATA DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO E POPOSTA COMERCIAL– CONVITE N.º 
01/SEBRAE/RS/2012 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS 
DE REFORMA, INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES DE LAYOUT A SEREM EXECUTADOS NO OITAVO 

PAVIMENTO E PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DO SEBRAE-RS. 
 

Ao décimo quinto dia do mês de junho de dois mil e doze, às dez horas, na sala de reuniões do 
SEBRAE/RS térreo, localizada na Rua 07 de setembro, 555, Centro de Porto Alegre, deu-se início à 
Sessão Pública para o recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e  
Proposta Comercial, com a presença da empresa  Alveotec – Engenharia de Incorporações Ltda. 
através de seu representante Sr. Pedro Paulo Ritter Filho. Os documentos de habilitação e proposta 
comercial da empresa  R2 Engenharia Ltda. foram enviados via correio. Iniciaram-se os trabalhos de 
abertura dos documentos de habilitação às 10h e 10 minutos. Imediatamente após a abertura dos 
envelopes contendo os Documentos de habilitação a Comissão e o membro técnico, examinaram e 
rubricaram todos os documentos e os mesmos foram rubricados pelos presentes, a empresa Alveotec 
não manifestou recurso e a comissão solicitou recesso até as 14 horas de hoje para análise de todas as 
documentações apresentadas no envelope 1. 
Dando continuidade ao processo, as 14:05, foram abertos os envelopes contendo a Proposta Comercial 
das empresas R2 Engenharia Ltda. (valor ofertado R$ 198.291,95 ) e  Alveotec – Engenharia de 
Incorporações Ltda.  (valor ofertado  R$ 160.2020,43), os documentos foram examinados e rubricados 
pelos presentes.  
A proposta comercial será analisada pela comissão técnica e o resutado será divulgado posteriormente 
no site do SEBRAE/RS. 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão às 16 horas no qual foi expedida a presente ata que 
vai assinada pelos presentes.  
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ASSINADO ORIGINAL 
 
                     
 
 
 
 R2 Engenharia Ltda.                                                   Alveotec – Engenharia de Incorporações Ltda . 
Sem representante                                                        Pedro Paulo Ritter Filho 
 
 
 
 

Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
Vanessa da Costa Marques                                    Gabriel Ibá Affonso Bandeira 
Presidente                                                     MembroTécnico 

 


