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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução das obras de 
reforma, com entrega de mobiliário, da sala 204 da sede do CRP/RS, estabelecida na Av. Protásio 
Alves, 2854, bairro Petrópolis, em Porto Alegre/RS, com área de aproximadamente 70m2, 
conforme o projeto, planilha orçamentária e de quantitativos, bem como o cronograma anexo ao 
presente edital.  
 
  Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede do 
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, Av. Protásio Alves, 2854, Porto Alegre, às 15h, 
foram abertos os trabalhos pela Comissão Permanente de Licitações – CPL - integrada neste ato 
pelos seguintes membros: Silvio Augusto Lopes Iensen, na condição de Conselheiro Presidente 
da CPL, Junior Poegere e Marcelo Borges Teixeira, ambos membros integrantes da CPL. 
Contou também com a presença do Dr. Mauro Alexandre Pizzolatto, assessor jurídico do 
CRPRS. 
 
  A seguir, foi procedida, sem licitantes presentes, a abertura do envelope da 
proposta de preço pertencente a licitante habilitada, que passou pelo membro da CPL para inicial 
rubrica e contagem das laudas, sendo: 
 

1. CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI: 07 (sete) laudas e preço ofertado de 
R$ 203.676,00 (duzentos e três mil, seiscentos e setenta e seis reais), conforme 
requisitos do edital. 

 
 Em função do menor preço e conformidades de proposta, declara-se vencedora do 
certame a proposta apresentada pela licitante CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS 
EIRELI. O resultado deste julgamento será encaminhado para as empresas licitantes via e-mail e 
publicado no site do CRPRS. Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos. 

 Ficará disponível o envelope da proposta de preços, lacrado, da empresa licitante 
BELART TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI para retirada no prazo de 15 dias. Caso 
não seja retirado, o envelope será descartado. 

 Nada mais sendo tratado, foram encerrados os trabalhos às 15h55, sendo assinada a ata 
pelos integrantes da Comissão e os demais presentes neste ato. 

 
 
 
 

Silvio Augusto Lopes Iensen 
Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 
 

Junior Poegere 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 
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Marcelo Borges Teixeira 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 
 
 
 

 Mauro Alexandre Pizzolatto 
 Assessor Jurídico - OAB/RS 45.264 

 


