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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: Concorrência nº 03/2018 - Processo nº153/2018 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia 

especializada para promover a gestão da iluminação pública do município de Itapoá, contemplando manutenção de rotina e 

emergencial, fornecimento de software de gestão, implantação de tele atendimento, levantamento de informações para 

formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do sistema, extensão de rede e iluminação 

temática e tele monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações amparadas na legislação, conforme especificações 

contidas neste projeto e demais documentos anexos. 

 

Afigurando-me que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida e estando ainda presente o interesse na contratação 

que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade de Concorrência nº 

03/2018 - Processo nº153/2018 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para promover a 

gestão da iluminação pública do município de Itapoá, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de 

software de gestão, implantação de tele atendimento, levantamento de informações para formação de cadastro 

georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele 

monitoramento de luminárias, e eventuais prorrogações amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste 

projeto e demais documentos anexos, e ADJUDICO o objeto licitado em favor da empresa ELETRO COMERCIAL 

ENERGILUZ LTDA com sede á Rua Abelardo Manoel Peixer, nº 55, Bairro Barreiros na cidade de São José/SC, CEP 88.110-

055 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.008.659/0001-69 e Inscrição Estadual n.º 255.464.754, representada neste ato pelo 

sócio administrador o Sr. ELIGÍO JOSÉ SCHMITT, portador do CNPF/MF nº 732.446.439-49 e do CI.RG nº 2.081.798-3 

SSP/SC, vencedora do objeto da licitação com preço total de R$ 4.369.335,64 (quatro milhões trezentos e sessenta 

e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).  

 

 

Sigam-se os ulteriores termos. 

Itapoá, 11 de julho de 2019. 

 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
 

 


