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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS PARA PRESTAR
SERVIÇOS AO MUNICÍPIO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

Participante: ANDRESSA PAULA DE SOUZA

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 Técnico especializado para mão de obra em instalações e

manutenções elétricas em baixa e média tensão.-Técnico
especializado para mão de obra em instalações e manutenções
elétricas em baixa e média tensão.

5.000,0 HR 52,50 262.500,00

Total do Participante: 262.500,00

Total Geral: 262.500,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão
de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tangará, 07/04/2022

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

CAMILA BRUNS

MEMBRO

CRISTIANE PICCININ

PREGOEIRO

No dia 07/04/2022 às 09:01 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 543/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 49/2022 na modalidade de Pregão
presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros
fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s)
vencedor(es), conforme segue abaixo:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Participam deste certame as seguintes empresas:

    1.  ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET, representada neste ato por DAVI ARTUR SCHIAVINI JUNIOR;
    2.  ANDRESSA PAULA DE SOUZA, representada neste ato por JESSÉ DE LIMA;
Iniciado o certame, passa a vista e rubrica nos envelopes pelos representantes presentes, analisado o credenciamento

das empresas que estavam de acordo com o edital, sendo habilitadas para o certame. Após passou-se para a abertura dos
envelopes das propostas, constatou-se que as empresas participantes encontravam-se habilitadas para os lances. Passou-
se  então  para  fase  dos  lances,  após  sagrou-se  vencedor  do item  1  a  empresa  ADRIANO  CAPELETTI  ENERGY  SET,
conforme valores  seguem abaixo.  Após aberto o envelope da documentação da empresa vencedora,  constatou-se que não
foi  apresentado o documento exigido no item 6.5.3 do edital  de convocação,  sendo inabilitada,  transferindo o item vencido
para  a  empresa  classificada  como  segunda  colocada.  Após  aberto  o  envelope da documentação  desta,  constatou-se  que
estava de  acordo  com  as  exigências  do  edital,  passando  para  vistas  e  rubricas  dos  presentes.  A  empresa  ADRIANO
CAPELETTI ENERGY SET manifesta intensão de recurso por considerar que a inabilitação exclusivamente baseada no item
6.5.3 do edital, constitui violação aos princípios constitucionais, em especial Art. 37 inciso XXI da CF, bem como viola as leis
de  licitações,  leis  que  não  há  observância  aos  princípios  da  ampla  concorrência,  da  isonomia,  da  melhor  proposta  para  a
administração pública. Verifica-se no caso que a empresa possui capacidade técnica para execução do objeto da licitação,
conforme Lei 5524/1968, Decreto 90922/1985, Decreto 4560/2002 e Resolução do CFT 04/2019. Fica concedido o prazo de
03  (três)  dias  para  que  os  recorrentes  apresentarem  suas  razões  de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes  desde  logo
intimados  para  apresentarem  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  do  término  do  prazo  do
recorrente.  Sem  mais  encerrado  o  certame.  Publique-se  o  presente  resultado  no  site  www.tangara.sc.gov.br  e  no  Diário
Oficial dos Municípios DOM/SC na data de 07/04/2022. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, com o presente
ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.
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Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

RODRIGO ZAGO

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET)

DAVI ARTUR SCHIAVINI JUNIOR

(ANDRESSA PAULA DE SOUZA)

JESSÉ DE LIMA


