Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
Departamento de Compras e Licitações

ATA DE REUNIÃO145/2015

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas e trinta
minutos na sala de Licitações, nesta Prefeitura Municipal, sito ao Largo do Mineiro,
195, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, designada pela portaria
747/2015, incumbida de analisar o procedimento licitatório de modalidade, Tomada
de Preços 016/2015, referente À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
SEGURANÇA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Verificou-se
recebimento de recurso da empresa DiloPadilha Segurança Me; conforme em
anexo,no prazo previsto na Lei de Licitações, também nova documentação das
empresas Cassibs segurança, Dilopadilha e Alcemar Vurdel-me, documentos
estes requeridos conforme artigo 48, parágrafo 3º da lei de licitações e conforme ata
137/2015. Após analise do recurso da empresa Dilopadilha e contato telefônico
com a Brigada militar de Arroio dos Ratos, onde a comissão constatou que existe a
necessidade da apresentação do registro do ( GSVG), Grupamento de Supervisão
vigilância e Guarda, sendo assim a comissão entende que mesmo o edital não
pedindo a apresentação do referido registro,não pode seguir o certame, devido
este documento ser indispensável para prestação de serviço de segurança, objeto
este da tomada de preço 016/2015,desta forma a comissão conforme artigo 49 da
lei licitações, sugere a anulação do certame por parte da autoridade superior. As
partes terão ciência desta ata, no sitio eletrônico do município de Arroio dos Ratos,
fonte oficial de informação dos atos administrativo, conforme lei 3.348/2010.
Encerramos a presente sessão e lavramos a presente ata aos doze dias do mês de
agosto de dois mil e quinze.
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