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RELATÓRIO
(51)FINAL
3220-4355
TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br
SEI n.º 999109.000005/2018-30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E
REALOCAÇÃO DE TOLDOS DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO
ALEGRE PARA ÁREAS DE ESTACIONAMENTO CONTÍGUAS AO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO.
A Comissão Especial de Licitação (CEL), designada pela Portaria nº 370/18, após todos
os trâmites internos de aprovação e publicação de edital, recebeu para abertura do Certame
- Tomada de Preços nº 04/2018 (SEI n.º 999109.000005/2018-30).
Conforme Ata nº 12, SEI 0008033, foi realizada a sessão de abertura, em 9 de outubro
do corrente ano, onde a Presidente registra que os interessados foram cientificados da
abertura por meio de publicação do extrato do edital no Diário Oficial Eletrônico de Porto
Alegre – DOPA-e, SEI 0005710, e no Jornal do Comércio, SEI 0005716, em 17 de setembro de
2018, bem como na homepage da CMPA.
Foram recebidas 02 (duas) propostas: KONIG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., e Engepla
Engenharia e Planejamento LTDA, sendo a segunda no ato de abertura representada por
Gerson Soares Contessa, CPF 263.910.900-68. Primeiramente foram abertos os envelopes
de nº 1, contendo a documentação das licitantes acima mencionadas que, no transcurso da
sessão, foram analisados e aprovados, conforme a referida Ata.
A área técnica procedeu a análise da documentação de habilitação técnica e após a
habilitação de ambas as concorrentes, a Comissão passou ao exame dos documentos de
Proposta, não havendo interregno de tempo entre as etapas uma vez que ambas as
empresas resultaram habilitadas.
A abertura de propostas ocorreu na sequência da sessão de abertura, restando a
classificação inicial seguinte:
1) KONIG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Valor da Proposta: R$ 73.754,67.
e desclassificada a proposta da empresa Engepla no valor de R$ 75.546,45, pelo não
atendimento do item 6.2.2.3 do edital, em nove itens da planilha.
Desta decisão transcorreu o prazo de recurso na forma do art. 109, I, alínea b,
conforme aviso publicado em 11 de outubro, SEI 0008302, bem como a publicação na
homepage da CMPA.
Transcorrido in albis, sem a interposição de recursos, o prazo final, e de acordo com
o que consta da Ata 0011290, de 24 de outubro de 2018, a Comissão declarou como
vencedora da licitação, por atender na íntegra às exigências do Edital, a proposta da empresa
1o KONIG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ 19.079.041/0001-43 - Valor da Proposta: R$
73.754,67 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete
centavos)
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Todas as condições da execução do objeto licitado são integrantes do edital e seus
(51) 3220-4355
anexos, a Comissão encaminha o expediente para homologação e adjudicação do objeto à
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br
empresa KONIG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ 19.079.041/0001-43.

CEL, sala 240, em 24 de outubro de 2018.
É o relatório.
SIMONE VICARI TARASCONI,
Presidente da CEL.

