13/12/2019

SEI/CMPA - 0111930 - Relatório.

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
CNPJ: 89.522.437/0001-07
Telefone: (51) 3220-4145 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

RELATÓRIO.
RELATÓRIO DA CPL REFERENTE A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS LICITANTES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019

Conforme reunião realizada entre os membros da Comissão de Permanente de Licitações, destinada à
realização de todos os atos e procedimentos necessários à concretização dos certames licitatórios previstos
no art. 22 da Lei nº 8.666/93 e alterações, conforme a Portaria N° 691, de 26 de outubro de 2019 e alterações
posteriores, Tomada de Preços 08/2019, processo 116.00053/2019-14, relativo a contratação de empresa de
Engenharia e/ou Arquitetura para execução de Reforma em Espaços da Câmara Municipal de Porto Alegre
para Instalação de Sanitários e Copas, definiu-se:
1. Quanto à habilitação da empresa participante, após analisada a totalidade da documentação exigida no
edital para a habilitação técnica, bem como a análise e verificação de autenticidade de todos os documentos
apresentados, decide a CEP pela HABILITAÇÃO da empresa abaixo relacionada, por estar em conformidade
com os itens do Edital no que se refere aos documentos de habilitação:
D'Port Construções Ltda
2. Quanto a proposta apresentada pela empresa participante do certame, habilitada, o que segue:
1º Lugar: D'Port Construções Ltda – Valor Global R$ 59.835,26
Fica aberto o prazo para recurso de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do Aviso no Caderno do
Legislativo Municipal no Diário Oficial de Porto Alegre, conforme dispõe o art. 109, I, alínea “b”, da Lei nº
8666/93 e suas alterações.
Documento assinado eletronicamente por Bruno Walber Viana, Presidente de Comissão, em
10/12/2019, às 15:50, 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 0111930 e o código CRC 1435D5E5.

Referência: Processo nº 116.00053/2019-14
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