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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS

PROCESSO Nº 92/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº06/2019 

Reuniram-se  no  dia  29/07/2019  às  14h00min,  na  Prefeitura  Municipal  de
Caçador/SC, a Comissão de Licitação, designada pelo Decreto nº 8.230, de 18
de Junho de 2019 para deliberar e julgar a documentação de propostas das
empresas  participantes  da  sessão  de  abertura  da  Tomada  de  Preço,  cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA
A  REALIZAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL
REFERENTE  AS  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  PARA  FOOD  TRUCKS  E
SISTEMA  DE  ILUMINAÇÃO  DA  PISTA  DE  SKATE  E  ARREDORES  DA
PRAÇA DA CONCÓRDIA. Aberta a sessão pelo Sr. Presidente da Comissão
Municipal  de  Licitação  constatou-se  a  ausência  dos  representantes  das
licitantes habilitadas. Registra-se a presença da Ouvinte do Observatório Social
de  Caçador-SC,  Srta.  Aline  Wetiuk.  Os  presentes  foram informados  que  a
sessão está sendo transmitida ao vivo no link https://www.youtube.com/watch?
v=HC5ROy5v_s4. Após a apresentação pela Comissão Municipal de Licitações
dos "ENVELOPE – PROPOSTA" e constatado por todos os presentes que os
mesmos  se  encontravam intactos,  foi  procedida  à  abertura  dos  envelopes,
sendo os escritos nele contido verificado e rubricado pela Comissão. Oportuno
informar que o membro da Comissão Especial de Licitações, Sr. Rubens Jofre
Goes, não compareceu na sessão de abertura dos envelopes de propostas,
razão  pela  qual  o  Presidente  julgou  que  sua  ausência  não  prejudicaria  o
andamento  da  sessão.  A  seguir,  os  integrantes  da  Comissão  Municipal  de
Licitações  presentes  passaram  a  examinar  as  propostas  apresentadas.
Examinadas  as  propostas  dos  licitantes:  THOMAS  THIAGO  ROMARIO
TALASKA,  RED  ENERGY  COM.  E  SERVIÇOS  LTDA  e  ELETROTEC
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA-EPP pela Comissão Municipal de Licitações,
esta,  por  unanimidade  de  seus  componentes,  culminou  por  JULGÁ-LAS
REGULARES. Efetuada as comparações de preços e adotado o critério  de
julgamento das propostas fixado no Edital,  chegou-se ao seguinte resultado
classificatório:  1º LUGAR: THOMAS THIAGO ROMARIO TALASKA com o
valor total de R$ 126.123,40 (cento e vinte e seis mil, cento e vinte e três
reais e quarenta centavos); 2º LUGAR:  RED ENERGY COM. E SERVIÇOS
LTDA com o valor  total de R$ 148.922,72 (cento e quarenta e oito mil,
novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos); 3º LUGAR:
ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA-EPP com o valor total de R$
154.076,00  (cento  e  cinquenta  e  quatro  mil  e  setenta  e  seis  reais). O
Presidente da Comissão Municipal de Licitações procedeu à leitura da mesma,
que foi achada conforme. Devido a ausência dos licitantes na sessão pública,
fica aberto o prazo para apresentação dos recursos no prazo de 05 (cinco) dias
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úteis, cujo termo inicial será após a publicação desta Ata no Diário Oficial dos
Municípios  que  ocorrerá  no  dia  30/07/2019,  podendo  qualquer  interessado
requerer vistas do processo no setor de licitações. Não havendo interposição
de recursos o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente
para ratificação do julgamento. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar,
encerrou-se a sessão às 14h20 min., sendo esta assinada pelos presentes.
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