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RELATÓRIO.
Relatório de análise quanto à fase de habilitação da Tomada de Preços 01/2019.
Conforme reuniões realizadas entre os membros da Comissão Permanente de Licitações,
des nada à realização de todos os atos e procedimentos necessários à concre zação dos certames
licitatórios previstos no art. 22 da Lei nº 8.666/93 e alterações, conforme Portaria 691 de 26 de agosto de
2019 e alterações posteriores, Tomada de Preços 03/2019, processo SEI 116.00040/2019-45, rela vo a
contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a construção de paredes e fechamento de
vãos em drywall no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, deﬁniu-se, quanto à
análise dos documentos de habilitação da empresa par cipante do certame o que segue:
1. Empresa Trame Construções Ltda foi considerada inabilitada por falta da Declaração de
Nega va de Doação Eleitoral, a qual não foi acostada pela empresa no envelope de Habilitação.
Analisada a totalidade da documentação exigida no edital para a habilitação técnica, bem
como a análise e veriﬁcação de auten cidade de todos os documentos apresentados, decide a CEL pela
inexistência de par cipantes habilitados para a con nuidade do certame.
Deste julgamento caberá recurso nos termos do disposto no inciso I, alínea “a” do art. 109,
da Lei 8.666/93 e alterações.
Documento assinado eletronicamente por Bruno Walber Viana, Presidente de Comissão, em
17/09/2019, às 09:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0088102 e o código CRC A81D5DB8.

Referência: Processo nº 116.00040/2019-45
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