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AVISO DE JULGAMENTO
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE torna público que a Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria
370, de 18 de maio de 2018, após exame e julgamento das impugnações e da documentação para habilitação na Tomada de
Preços 03/2018, processo 587/18, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para substituição do
cabo de média tensão da entrada de energia da subestação rebaixada da CMPA e instalação de dutos de passagem,
utilizado e reserva, do poste de entrada da concessionária – CEEE – na Rua Ibanor José Tartarotti até a subestação cubículo
de medição, lateral do prédio chamado bloco de utilidades da CMPA, definiu, quanto à análise dos documentos de habilitação
das empresas participantes do certame e quanto aos pedidos de impugnação apresentados:
a) Considerar habilitadas, por atenderem às exigências do Edital, as licitantes a seguir relacionadas:
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dopa/default.php?p_secao=94#
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i. MONTEBRAS MONTAGENS ELETRICAS LTDA .
ii. LÍDER INSTALADORA ELÉTRICA
iii. PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR-ME
iv. YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA.
b) Não houve inabilitações.
Notifica que o prazo para recurso quanto a esta fase é de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do Aviso no Caderno
do Legislativo Municipal no Diário Oficial de Porto Alegre (www.portoalegre.rs.gov.br/dopa), conforme dispõe o art. 109, I,
alínea “a”, da Lei nº 8666/93 e suas alterações.
Cópia do Relatório de exame e julgamento da documentação para habilitação na Tomada de Preços nº 03/2018 encontra-se
à disposição dos interessados, para download, no endereço internet www.camarapoa.rs.gov.br na aba: Institucional Licitações.
Notifica ainda que, em não havendo recursos, a Comissão Especial de Licitação reunir-se-á no dia 23 de agosto de 2018, às
9h e 30 min, na sala 240 deste Legislativo (Segundo andar – ala Leste), para abertura do envelope de nº 2 (Proposta) das
empresas habilitadas na Tomada de Preços nº 03/2018.
Porto Alegre13 de agosto de 2018.
SIMONE VICARI TARASCONI, Presidente da CEL (Portaria nº 370/18).
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