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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DA 
ILUMINAÇÃO EXTERNA E INFRAESTRUTURA PARA OUTRAS ATIVIDADES 
(GUARITAS, VIGILÂNCIA, CANCELAS ELETRÔNICAS) DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, CONFORME PORTARIA 416, DE 12 DE MAIO 
DE 2015, PROCESSO N.  979-2015 EM  19/11/2015.  

ATA 14/2015 

Aos dezenove d ias do mês de novembro do ano de dois  mil  e quinze, às  qu inze horas,  
reuniram-se, na sala nº  129, no pr imeiro andar da Câmara Munic ipal de Porto Alegre, 
a Comissão Especia l de L ic itação const i tuída com a f inal idade de contratar empresa 
para execução de reforma, com fornec imento de mater ia is e mão -de-obra, da 
i luminação externa e inf raestrutura pa ra outras at iv idades (guar itas , v ig i lânc ia,  
cancelas e letrônicas) da Câmara Munic ipal de Porto Alegre, des ignada pela Portar ia 
416, de 12 de maio de 2015. Abertos os trabalhos,  contando com a presença dos 
integrantes Darcy Palmeiro Sequeira, Sérgio Luiz Mo nteiro Motta, Rosemary Rocha 
Maurer e Rodr igo Almeida Soares, para proceder à aber tura da Concorrênc ia nº 
01/2015 (Processo nº 0979/15), cujo objeto já foi refer ido . Regis trou-se que o aviso da 
habi l i tação das empresas, bem como da abertura das propostas f oram publ icados no 
Diár io Of ic ia l  de Por to Alegre (DOPA)  e na homepage desta CMPA, na Internet ;  a inda,  
aduziu que foram encaminhados e-mai ls  às l ic i tantes reforçando a informação 
publ icada.  O Pres idente da Comissão informou ainda quais as empresas habi l i tadas a 
ofertar propostas e, em ato contínuo, mostrou os envelopes lacrados das empresas 
inabi l i tadas, que permanecerão nesta CMPA para ret irada das l ic i tantes . Estavam 
representadas as empresas INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA , 
Senhora Nel í  Mart ins dos Santos, CPF 820.572.579-91; ENGELETRICA COMERCIO E 
ENGENHARIA LTDA, Senhor Sergio Ricardo Car l in i  Vie ira Mar t ins , Car te ira 
Prof iss ional CREA/RS 162277; CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA, 
Senhor Jose Leoni  Mota Lopes, RG 8006293883 . Compareceu também o Senhor Alan 
de Ol ive ira Barbosa,  CPF 392.854.050-53, que se fez presente apenas para ass is t i r  a 
aber tura das propostas, abr indo mão do d ire i to de manifes tação em ata. Após o 
regis tro da presença em ata, passou-se à abertura dos envelopes contendo as 
propostas das empresas habil i tadas,  que foram anal isados e rubr icados pelos 
presentes.  Foram aber tas as propostas das empresas CGR ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. –  EPP; CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA. ; 
ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA.; ENGELÉTRICA COMÉRCIO E ENGENHARIA 
LTDA.; F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. –  EPP; HENER ENGENHARIA E 
OBRAS CIVIS LTDA. ; IEG ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. ;  INSTALPAR 
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ; MACRO ENERGIA LTDA. –  EPP; MONTEBRAS 
MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. ; PADOIN ENGENHARIA E PROJETOS ELÉTRICOS 
LTDA.;  PORTOREDES CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA ; SADENCO SUL-
AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. ; e KÖNIG TELEFONIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA.  Em cont inuidade, os documentos foram colocados à d ispos ição 
dos concorrentes , aos quais  foi co locada a palavra à dispos ição , conforme 
manifes tações a seguir .  A representante da empresa INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. informa que não possui nada a declarar quanto às propostas 
apresentadas. O representante da empresa ENGELÉTRICA COMÉRCIO E 
ENGENHARIA LTDA. informa que não possui nada a dec larar quanto às propostas 
apresentadas. O representante da empresa CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 
LTDA informa que não possui nada a dec larar quanto às propostas apresentadas. Ato 
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contínuo, o Sr . Pres idente informou que a anál ise dos documentos será fe ita a 
poster ior i ,  tendo em vista a necess idade de aval iação deta lhada da s propostas das 
l ic i tantes. Da dec isão da vencedora serão not i f icadas as empresas por e -mai l  e f icam 
cientes de que também será publ icada no Diár io Of ic ia l de Por to Alegre, bem como na 
página da Câmara Munic ipal  de Por to Alegre , contando a part i r  de então  o prazo 
recursal .  Fr ise-se, a inda, que os envelopes de nº 2, contendo as propostas  das 
empresas não habi l i tadas , f icarão sob a guarda desta Comissão, lacrados e 
indevassados, disponíveis para ret irada e serão destruídos em cinco d ias a contar da 
publ icação do resultado f inal do processo l ic i tatór io .  Ass im, os trabalhos foram 
encerrados às dezesseis horas. Do que eu, Rodr igo Almeida Soares , redig i a presente 
ata que, depois de l ida e aprovada,  será assinada pelos presentes.  
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