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

ATA DE JULGAMENTO 209/2017

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na
sala de Licitações, nesta Prefeitura Municipal, sito ao Largo do Mineiro, 135,
reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, designada pela portaria 1193/2017,
incumbida de analisar o procedimento licitatório de modalidade Tomada de Preço
23/2017, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

PARA REDEFINIÇÃO

DOS

LIMITES

DO

PERÍMETRO URBANO, EXECUÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
(IN LOCO) E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV.
Após promoção de diligência junto ao Departamento Jurídico do município para
melhores esclarecimentos quanto ao valor bloqueado do edital e com base no
parecer jurídico nº 273/2017, esta comissão decide por prosseguir com o certame.
Passamos para o julgamento. Levando em conta o critério de julgamento adotado
pela comissão de licitação, conforme Edital por menor Preço Global, verificou-se
que houve empate entre as Empresas, GOLDENGEO MAPEAMENTO E
CONSULTORIA LTDA e METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
LTDA , ambas apresentaram proposta no lote 1.1, item 01, da solicitação nº 50, da
Secretaria Municipal da Fazenda, o valor total de R$ 297.600,00 (Duzentos e
noventa e sete mil e seiscentos reais), de acordo com a média orçada, conforme
mapa de julgamento. O empate que houve entre as empresas GOLDENGEO
MAPEAMENTO

E

CONSULTORIA

LTDA

e

METROCIL

EMPRESA

DE

CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA será realizado um sorteio no dia 13 de dezembro
de 2017, às quatorze horas, nesta Prefeitura. 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 oito dias do mês de dezembro de dois mil e
dezessete.
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