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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
 

UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
ATA Nº DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na sala de licitações da Diretoria de Licitações e
Contratos, se reuniu a Comissão Permanente de Licitações, através dos servidores que subscrevem a presente Ata, para análise
da Proposta Comercial das licitantes habilitadas nas Concorrência nº 009/2022 - processo SEI nº 22.16.000021101-0,
cujo processo licitatório visa à Contratação de empresa ou consórcio de empresas, pelo regime de empreitada por preço global,
para prestação de serviço para realização de Pesquisa de Origem e Destino por Entrevistas Domiciliares no Município de Porto
Alegre, incluindo planejamento, tabulação, expansão, aferição e calibração das matrizes de viagens dos dados coletados nas
entrevistas, utilizando recursos de software adequados, e também a realização das pesquisas complementares necessárias para
aferição e para compreensão do padrão de deslocamentos no município, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. A Comissão, considerando os princípios que regem as contratações públicas, julga as
licitantes:

LICITANTE
VALOR GLOBAL DA
PROPOSTA   

RESULTADO DO
JULGAMENTO

CREDENCIADO

CONSÓRCIO CGC

- Concremat Engenharia e Tecnologia SA,
CNPJ 33.146.648/0001-20

- Certare Engenharia e Consultoria LTDA,
CNPJ 14.582.607/0004-20

- GPO Sistran Engenharia LTDA, CNPJ
65.518.540/0001-07

 

R$ 2.825.276,88 1ª CLASSIFICADA
Sem representante
credenciado

CONSÓRCIO MATRICIAL-GNOATTO
BOTONI-LOGIT

- Matricial Engenharia Consultiva, CNPJ
02.923.857/0001-09

- Gnoatto Botoni, CNPJ 97.263.503/0001-
91

- Logit Engenharia Consultiva LTDA, CNPJ
05.093.144/0002-34

R$ 4.018.193,24 2ª CLASSIFICADA
Sem representante
credenciado

Verificou-se que as propostas recebidas apresentam valor menor do que o estimado no item 1.2 do edital - R$ 4.353.277,19
(quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). A Comissão
decide suspender a sessão para análise das propostas. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a sessão, sendo a presente
ata assinada.

Documento assinado eletronicamente por Wilson Pereira Ramos, Chefe de Unidade, em 09/02/2023, às 10:12,
conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Nelson Carvalho Prado, Servidor Público, em 09/02/2023, às 10:13,
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, Servidor Público, em 09/02/2023, às 10:13,
conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa
informando o código verificador 22297281 e o código CRC 81341A84.
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