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ATA DA DÉCIMA NONA REUNI ÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE A TOS E PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS À CONCRETIZAÇÃO DOS CE RTAMES LICITATÓRIOS
PREVISTOS NO ART. 22 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES,
CONFORME PORTARIA 885, DE 22 DE NOVEMB RO DE 2017.
ATA N° 19
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 15
horas, reuniu-se, na sala nº 240, da Câmara Municipal de Porto Alegre,
os servidores titulares Simone Vicari Tarasconi, Diego Dorr Caloy, Sandra
Maria Porciuncula Viece li, Daniel Pappen, e o suplente Paulo Rogerio
Aumond para encaminhamentos da comissão especial de licitação para
realização de todos os atos e procedimentos necessários à concretização
dos certames licitatóri os previstos no art. 22 da lei n º 8.666/93 e
alterações. Abertos os trabalhos, a Presidente informou que, após análise
da documentação pela área técnica, foi realizada diligência para
esclarecer o atestado registrado na CAT 200645 quanto a existência de
refeitório/cozinha industrial e quais as dimensões dessas instalações. Foi
informado pelo contratante de tratar -se de área designada para este fim
de 200m², atendendo dessa forma o item 5.1.4.2.1 . Após, todas as
empresas foram declaradas habilitadas , atendendo na íntegra as
exigências do Edital. Quanto a alegação da RUMO ENGENHARIA LTDA , a
qual questionou que a empresa INGEPORT CONSTRUTORA não
apresentou a vinculação do arquiteto Edson , a Presidente informou que o
contrato de prestação de serviço do responsável técnico encontra -se na
página 494 do processo . Por fim, a Presidente informou que, após
publicação, que ocorrerá em 25/04 /2018, no site da CMPA e do DOPA,
será aberto prazo para recursos, conforme disposto na lei. Às 15 horas e
30 minutos, nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu Diego
Dorr Caloy lavrei a presente Ata que, após ser lida e ap rovada, será por
todos assinada.
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