Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Especial de Licitações

AVISO DE JULGAMENTO
LICITAÇÃO Nº 033-2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003042/2014
EDITAL RDC Nº 001/2014
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de Empresa especializada, sob a forma de execução indireta,
regime de empreitada por preço global, para Execução das Obras e Serviços necessários
à construção do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões, com área total de
30.216,34 m2, a ser construído em terreno situado no bairro Ipê, nesta cidade
O Município de Palmeira das Missões, através da Comissão Especial de
Licitações, torna público, para conhecimento e intimação dos interessados, que na data e
hora aprazada para a apresentação de propostas, somente a empresa Engeform
Construções e Comércio Ltda – CNPJ nº 48.246.920/0001-10, postou sua proposta, e
dentro do prazo estipulado, apresentou a documentação de habilitação e proposta em
consórcio com a empresa Portonovo Empreendimentos & Construções Ltda – CNPJ nº
93.008.647/0001-40, onde foram consideradas habilitadas e classificada a proposta.
Após um período de negociação, atualizado nosso orçamento, a proponente ter
apresentada nova proposta, revogada a medida cautelar pelo TCE-RS da suspensão da
licitação, demos prosseguimento no certame, acolhendo a última proposta do Consórcio
HPR Missões.
Por esses fatos, declaramos vencedor do certame o “Consórcio HPR
Missões”, constituído pelas empresas Engeform Construções e Comércio Ltda – CNPJ
nº 48.246.920/0001-10 e Portonovo Empreendimentos & Construções Ltda – CNPJ nº
93.008.647/0001-40, com proposta no valor total global de R$ R$ 162.532.399,15
(cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa e
nove reais e quinze centavos).
Respeitando os termos do Edital da Licitação, a partir desta data, abre-se
o prazo para recurso.
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões, em 03 de agosto de 2015.
NELSON DA CONCEIÇÃO BUENO
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Portaria nº 126/2014

