
Ao  quinto  dia  do  mês  de  agosto  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  às  14:00hs,  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 ao

ato  de abertura  do envelope  de  nº  01 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.

Esteve  presente  à  sessão  pública  a  empresa  Instaladora  Elétrica  Mercúrio  LTDA,  CNPJ

88.268.800/0001-39.  Nenhum outro  envelope  foi  Protocolado  para o  certame.  Foi  credenciada  a

representante da empresa Instaladora Elétrica Mercúrio LTDA, a Senhora Neli Martins dos Santos,

portadora RG 1074399732 e CPF 820.572.579-91. De imediato passou-se a abertura do Envelope

n°1 da licitante presente, no qual todos os documentos foram rubricados pelos membros da Comissão

de Licitação  e  pela  representante  presente.  Devido  a  necessidade  da  análise  da  documentação

técnica exigidas nos itens 7.1.4, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 e da documentação

referente a qualificação econômico financeira conforme itens 7.1.3 e 8.6 do edital. Abre-se prazo de

diligência conforme o Artigo 43 §3 o da lei 8666/93 para referida análise documental. Foi perguntado

a licitante presente se havia alguma manifestação o qual foi respondido negativamente. O envelope

de nº 02 (Proposta de Preço) fica retido junto à comissão de licitação, lacrado, aguardando marcação

de sessão pública para sua abertura. Nada mais a registrar em Ata  o Sr. Presidente  encerrou a

sessão às 14h50min. 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



______________________________________
Instaladora Elétrica Mercúrio LTDA


