
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
DOCUMENTO

Concorrência n.º 09/2021 

Processo: 21.0.000062678-0 

Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global (etapas I e II) e empreitada por preço unitário (etapa III), para prestação dos SERVIÇOS DE 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, sendo eles de apoio à fiscalização, envolvendo o detalhamento das sistemáticas e procedimentos, bem como a aferição de indicadores de 

desempenho e qualidade da CONCESSIONÁRIA dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no MUNICÍPIO conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos.

Pedido de Esclarecimento Infrastructure & Capital Projects (documento SEI nº 15908200)

QUESTIONAMENTO:

Acerca do processo concorrencial para contratação de Verificador Independente da concessão de Iluminação Pública do município de Porto Alegre, gostaria de esclarecimentos 

quanto ao cronograma da licitação.

A informação do site do Município informa que a os envelopes deverão ser entregues na data e hora determinados pelo Aviso de Abertura.

O Aviso de Abertura informa sobre a Sessão Pública a ser realizada às 14h do dia 09 de novembro. Informa, também, que o procedimento de envio está esclarecido no Edital.

O Edital se refere ao Aviso de Abertura sobre a data e hora em que devem ser entregues os envelopes.

Conclui-se que os envelopes podem ser entregues até às 14h do dia 09 de novembro?

RESPOSTA: 

O Edital estabelece nos itens 4.1 e 4.1.1 do Edital:

4.1. No local, data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, 
a COMISSÃO receberá os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta das Licitantes.

4.1.1. Os envelopes podem ser enviados por correio ou por empresa assemelhada, nesse caso, é de 
responsabilidade da licitante a entrega dos envelopes até a data e a hora determinados no aviso de publicação 
da licitação.

As publicações DOPA, DOU, Jornal Cidades e Jornal Valor informaram a que a sessão pública está agendada para às 14 horas do dia 09 de novembro de 2021, na Sala de 

Licitações, situada na Rua Siqueira Campos, 1300, 3º andar, sala 301, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.



Sim, os envelopes podem ser entregues até às 14h do dia 09 de novembro de 2.021.

Documento assinado eletronicamente por Wilson Pereira Ramos, Chefe de Unidade, em 13/10/2021, às 09:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e 
o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Pappen Neitzke, Assistente Administrativo, em 13/10/2021, às 09:05, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Tamires Barcellos Peron, Assistente Administrativo, em 13/10/2021, às 09:05, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 15908216 e o código 
CRC DEE27DE7.
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