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Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:00hs, no Centro 

Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº. 077/2022 que 

designou Jefferson Meister Pires como presidente e demais membros da comissão, para proceder à 

continuidade dos atos da TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM INSTALAÇÃO DE 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, LOCALIZADO JUNTO A ERS 

118-06, DISTRITO INDUSTRIAL DE SAPUCAIA DO SUL RS. O Sr. Presidente da comissão de 

licitação deu início à reunião revendo os atos anteriores, onde ficou contatado que, conforme Ata 

lavrada no dia 05/08/2022, esteve presente à sessão a representante da empresa INSTALADORA 

ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA a qual foi a única interessada no objeto desta licitação. Foi aberto 

prazo de diligência para análise da documentação técnica e econômico-financeira entregue pela 

licitante no envelope de nº 01 onde os documentos foram enviados à Secretaria Municipal da 

Fazenda para análise Econômico-Financeira e para o Sr. Luiz Carlos Lange, Engenheiro Eletricista, 

para análise da documentação técnica. Retornaram os autos à esta comissão com os pareceres 

técnicos devidamente anexados onde a comissão passa então ao julgamento da habilitação. Após 

análise de toda a documentação entregue pela licitante, a comissão de licitação DECLARA como 

HABILITADA a empresa INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA, CNPJ 88.268.800/0001-39 

e deixa agendada para o dia 23/08/2022, às 14h00min, na sala de licitações do Centro Administrativo 

Municipal a sessão pública para abertura do Envelope de nº 02 (proposta) da licitante habilitada. 

Nada mais a registrar em Ata o Sr. Presidente  encerrou a sessão às 14h30min. E para constar eu 

_______________, Simone de Almeida, Mat. 7188, digitei a presente ata que depois de lida e 

aprovada será assinada por mim, pelo Sr. Presidente, demais membros da comissão e licitante 

presente. 

 
 
 

___________________________________ 
Jefferson Meister Pires  

Presidente CPL 
 
 
 
 

___________________________________ 
Fernanda de Freitas Magalhães Rodrigues  

Membro CPL 
 


