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LICITAÇÃO
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E HABILITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE torna público que a Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria
nº 885/17 e alterações, após exame e julgamento das impugnações e da documentação para habilitação do Convite nº
03/2017 (Processo nº 2010/17), referente à Contratação de empresa especializada para atualização de projeto executivo de
recuperação estrutural das patologias e de projeto de pintura do edifício-sede da CMPA, quanto à análise dos documentos de
habilitação das empresas participantes do certame e quanto às impugnações apresentadas pelas empresas licitantes,
deliberou pelo que segue:
Considerar HABILITADAS as empresas:
- PLANICON ENGENHARIA LTDA.;
- EXAME TECNOLOGIA S/S LTDA.
Considerando, ainda, INABILITAÇÃO da empresa:
- DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA – ME. Pelo não atendimento aos itens 5.3.2.1 e 5.3.2.2. do Edital.
Deste julgamento caberá recurso nos termos do disposto no inciso I, alínea “a” do art. 109, da Lei 8.666/93 e alterações.
A íntegra do relatório de julgamento está disponível na página da Câmara Municipal de Porto Alegre, para download, no
endereço internet: www.camarapoa.rs.gov.br, no link Institucional – Licitações.
Maiores informações poderão
licit@camarapoa.rs.gov.br.

ser

obtidas

através

do

telefone

(51)

3220-4314

ou

no

endereço

eletrônico

Notifica que o prazo para recurso quanto a esta fase é de 02 (dois) dias úteis a contar da data da publicação, com base no
art. 109, III, § 6º da Lei 8666/93. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994).
Informa ainda que não havendo interposição de recursos a data de abertura das propostas será realizada em 08 de
dezembro de 2017, às 9 horas e 30 minutos, na sala 240 da CMPA.
Porto Alegre, 04 de dezembro de 2017.
SIMONE VICARI TARASCONI, Presidente da CEL.
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