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ATA N.º 05/14 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N.º 4145-30.00/13-1 

CONVITE N.º 02/14 

ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01 

 

Aos 21 dias do mês de Março do ano de 2014, às 14 horas, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações (CPL), localizada na Rua Sete de Setembro, n.º 666, 5.º andar, 

nesta Capital, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Defensoria Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul, composta por Laurence Caetano Sabin, Presidente e os 

membros Luiz Yassufumi Kuamoto e Eliane Ferrão Hampe a fim de proceder à abertura do 

Convite n.º 02/14, que trata da contratação de empresa especializada, visando reforma de 

calçada situada na Rua Vicente de Paula Dutra nº 344, Bairro Praia de Belas, no terreno da 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, conforme especificações constantes 

no Termo de Referência e em seus Anexos. Nenhuma empresa convidada se fez presente 

na sessão de abertura dos envelopes de habilitação, muito embora tenham sido convidadas 

10 (dez) empresas do ramo pertinente ao objeto, bem como realizada a devida publicização 

do convite junto ao Diário Oficial do Estado em 06-03/2014 (fl. 63), a Comissão 

Permanente de Licitações, em respeito ao disposto no art. 22, §§ 6.º e 7.º, da Lei n. 

8.666/93 e alterações, decide à unanimidade de seus membros, repetir o convite, devendo 

ser convidadas outras empresas, além das que já o foram. Para tanto, fica encerrado o 

presente ato convocatório e desde logo estabelecida à data de 14 de abril de 2014, às 14 

horas, para a abertura do novo convite, a ser gerado no mesmo expediente administrativo. 

Esta ata será disponibilizada no site www.defensoria.rs.gov.br.Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a presente sessão pública de abertura da documentação da habilitação que vai 

assinada por todos os presentes. 

 

 

Laurence Caetano Sabin 

Presidente da CPL-DPE 

 

 

Luiz Yassufumi Kuamoto 

Membro da CPL-DPE 

 

 

Eliane Ferrão Hampe 

Membro da CPL-DPE 

http://www.defensoria.rs.gov.br/

