
N.º 01/2021
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N.º 21/3000-0000569-3

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021
ATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE N.º 01

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Sala de 
Reuniões da Diretoria Geral, no sétimo andar do prédio Sede da Defensoria Pública em 
Porto legre/RS, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, designada pela Portaria nº 130/2020, a fim de proceder à 
abertura da Tomada de Preços n.º 01/2021, que possui como objeto a contratação de obra 
de  engenharia,  com  fornecimento  de  materiais  e  equipamentos,  para  Implantação  de 
sistemas de sonorização e áudio, vídeo e iluminação para o novo Auditório do Prédio Sede 
da Defensoria Pública, com área total de 157m2, mais sala de apoio de 5,8m2 e área de 
Foyer  com 96m²,  sito  na  Rua  Sete  de  Setembro  nº  666,  4º  pavimento,  bairro  Centro 
Histórico, em Porto Alegre, RS, com regime de execução do tipo empreitada por preço 
unitário. Na data e horário aprazado não se fez presente nenhum licitante, nem foi recebido 
qualquer  envelope  referente  a  licitação  em  epígrafe,  sendo  então  declarada  deserta  a 
licitação pela Comissão. Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitações providenciou 
a  publicação do resultado da licitação  no Diário Eletrônico  da Defensoria  e no Diário 
Oficial do Estado. Após anexação das publicações, o expediente será enviado à Diretoria 
de  Engenharia  Arquitetura  e  Manutenção  Predial  para  ratificação  ou revisão  do  Preço 
previsto de contratação constante do item 15 do Termo de Referência, a fim de repetição 
do certame. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta minutos encerrou-se a sessão 
pública  de  abertura,  sendo lavrada  a  presente  ata,  que vai  assinada pelos  membros da 
Comissão Permanente de Licitações. 

    Paulo Ricardo Araújo Irmão                                                      Cássia da Silva Silveira 
         Presidente da CPL                                                                    Titular da CPL

  Aline da Silva Pedroso Escobar                                                
Suplente da CPL

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro – Porto Alegre – RS
Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 3210-9378D
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


