
ATA N.º 02/14 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N.º 0093-30.00/14-6 

CONVITE N.º 01/14 
ATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

ENVELOPE Nº 02 
 
Aos 14 dias do mês de Abril 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 a abertura do envelope nº 2  

das empresas participantes. A empresa GEGLER Engenharia e Representações Ltda. fez-se 

representar  pela Sra. Maria Lovete Muller Gegler, única representante presente na sessão 

pública. Todas as empresas licitantes participantes foram comunicadas da presente sessão 

pública. Nesse sentido, passou-se a abertura dos envelopes dos licitantes classificados, os 

quais encontravam-se devidamente lacrados: Cristel Sistemas de Comunicação Ltda., 

ELETEC Engenharia Ltda., GEGLER Engenharia e Representações Ltda., IEG Elétrica e 

Instrumentação Ltda. e POLUX Montagens Elétricas Ltda. Os valores das propostas 

apresentadas pelas empresas licitantes foram: Cristel Sistemas de Comunicação Ltda. no 

valor de R$45.300,00(quarenta e cinco mil e trezentos reais); ELETEC Engenharia Ltda. no 

valor de R$57.957,70 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta 

centavos); GEGLER Engenharia e Representações Ltda. no valor de R$55.450,00 (cinquenta 

e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais); IEG Elétrica e Instrumentação Ltda. no valor de 

R$ 61.845,00 (sessenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais) e POLUX Montagens 

Elétricas Ltda. no valor de R$84.999,99 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos). Procedida a abertura das propostas de preços, numerada e 

rubricada, informou-se a representante presente que o resultado do julgamento das propostas 

será publicada no site http://www.defensoria.rs.gov.br., Diário Oficial do Estado e e-mails 

dos licitantes cadastrados. Da mesma o resultado será comunicado aos demais participantes. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão pública de julgamento das 

propostas que vai assinada por todos os presentes.  
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