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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA DA EMEB. SONHO ENCANTADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME
PROJETO BÁSICO.
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada
pelo Decreto nº 3.362/2022, sob a presidência do Sr. Alguerth Heris Rollwagen, membros, Senhor
Marcelo Contessotto, e o Senhor Vinícius Fazolo, com a finalidade de efetuar a abertura dos envelopes
de propostas de preços, referentes à Licitação em epígrafe. Findado o prazo recursal quanto à fase de
habilitação, e, dando seguimento ao julgamento do certame, haja visto que não houve manifestação
contrária quanto às habilitações das licitantes participantes, procedeu-se à abertura dos envelopes de
propostas de preços das empresas: GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI, TERRAMIX
PRESTACAO DE SERVICO EIRELI e HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS
LTDA. Aberta a sessão pública pelo Presidente da Comissão, foram rubricados pelos seus membros, os
Envelopes 02 – Propostas de Preços, verificando-se o seguinte resultado: a licitante GT SOLAR
SERVICOS ELETRICOS EIRELI, apresentou o valor global de R$65.323,15 (sessenta e cinco mil
trezentos e vinte e três reais e quinze centavos), para a execução da obra, objeto deste certame, estando
de acordo com o item 9.1 do edital. A licitante TERRAMIX PRESTACAO DE SERVICO EIRELI,
apresentou o valor global de R$67.762,56 (sessenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e
cinquenta e seis centavos), para a execução da obra, objeto deste certame, estando de acordo com o
item 9.1 do edital. E, a licitante HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA,
apresentou o valor global de R$55.775,00(cinquenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais), para
a execução da obra, objeto deste certame, também estando de acordo com o item 9.1 do edital.
Conferidas e analisadas as propostas de preços das empresas habilitadas, constatou-se o seguinte
resultado: a empresa HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA, sagrou-se
vencedora do certame. Como nenhuma empresa anexou termo de renúncia de recurso da fase de
classificação das propostas, e, uma vez que não há a presença de nenhum representante das licitantes
na sessão para fazê-lo através de declaração verbal, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que
manifestações contrárias à decisão sejam protocoladas junto ao setor de protocolos deste Município. Não
havendo manifestações contrárias, o resultado obtido será encaminhado para a Autoridade Competente
para adjudicação e Homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente
Ata aprovada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.
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