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ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDIRIOS

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Processo:

8/2022

11/2022
19/07/2022Data Processo:

Reuniram-se  no  dia  02/08/2022  as  13:45,  no(a)  CONSORCIO CIDIRIOS,  os  Membros  da  Comissão  de  Licitação
com  o  objetivo  de  licitação  na  modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL  destinado  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  ELÉTRICO  DE  SUBESTAÇÃO  DE  MEDIÇÃO  COM  TRANSFORMADOR  EM  POSTE  DE
ATÉ  300  KVA  PARA  IMPLANTAÇÃO  DE  USINA  DE  ASFALTO  DO  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ENTRE DOS RIOS - CIDIRIOS.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 2/2022

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:
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Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA 38.230.831/0001-22

AJG ENGENHARIA LTDA 19.780.730/0001-80

MULLER ENGENHARIA LTDA 38.660.331/0001-20

EFJ INSTALACOES - LTDA 11.354.002/0001-03

Dando  continuidade  na  sessão, declarada  encerrada  a  etapa  competitiva,  examinada  a  aceitabilidade  da   empresa
classificadas quanto   ao   objeto  e  valor,  a  pregoeira  passou  para  a  abertura  do  envelope  de  documentos  da  empresa
WORKLIGHT  SOLUÇÕES  EM  ENGENHARIA  ELÉTRICA,  vencedora  na  etapa  de  lances para  analise  dos  documentos
apresentados  para  confirmação  das  suas  condições  habilitatórias.  Em  análise  da  documentação  apresentada  no  que  se
refere a capacidade técnica, exigida no item 8.6 letra c, do atestado de capacidade técnica/acervo, devido a complexidade
do  objeto,  a  pregoeira  decidiu  por  abrir  diligência  para  confirmação  da  semelhança  do  objeto  junto  ao  CREA,  demais
documentos  de  habilitação  foram  apresentados  em  conformidade. 
Diante  da  abertura  de  diligência  a  pregoeira  suspendeu  a  sessão,  sendo  que  todos  as  empresas  serão  comunicadas  da
decisão  e  andamento  do  certame.  
Em  sequência,  observados  as  formalidades  legais  e  constatado  o  pleno  atendimento  às  exigências  do  edital,  não
havendo havendo  nada  mais  a  tratar  e  em  concordância  com  todos  os  presentes,  a Pregoeiro  encerra  os  trabalhos,
sendo lavrada  a  presente  ata  que  segue  assinada  por  mim  e  pelos  demais  presentes.

EDIANE GONÇALVES DE ALMEIDA
PREGOEIRO

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

(WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA)

Fernando Sattis Trentin

(MULLER ENGENHARIA LTDA)

Eliel Monczevski

(EFJ INSTALACOES - LTDA)

Marcelo Cley Bastos

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


