
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP

ATA Nº AVAL.DO JULGAMENTO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, na sala de licitações da Diretoria de Licitações e Contratos, localizada na Rua Siqueira 

Campos, nº 1300, 3º andar , sala 301, bairro Centro Histórico, cidade de Porto Alegre, a Comissão Permanente de Licitações reuniu-se para análise dos julgamentos da 

Subcomissão Técnica. Verificou-se que a Subcomissão Técnica efetuou a análise e foi atribuída pontuação a todos os quesitos e seus subitens, tendo sido anotado além das 

respectivas notas a justificativa das mesmas. Constatou-se que a Subcomissão Técnica não atribuiu pontuação cuja diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 

20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito. A Comissão Permanente de Licitações entende como compatíveis com o Edital e a legislação as planilhas 

de julgamento apresentadas pela Subcomissão Técnica, nos Envelope nº 1 (Proposta Técnica - Plano de Comunicação - via não identificada)¹ e Envelope nº 3 (Proposta 

Técnica – Conjunto de Informações)². Nada mais havendo a constar deu-se por encerrada a reunião, lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitações.

______________________________________________________________________________________________________________

¹ Notas atribuídas pela Subcomissão Técnica para os quesitos relativos ao Envelope nº 01 - Proposta Técnica - Plano de Comunicação









______________________________________________________________________________________________________________

² Notas atribuídas pela Subcomissão Técnica para os quesitos relativos ao Envelope nº 03 - Proposta Técnica – Conjunto de Informações
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