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 ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 

Data 30/11/2022 Horário início: 09H00 

Licitação /Modalidade 
TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO 

Nº 12/2022 

Nº 148/2022 

 

OBJETO: 

Contratação de empresa para obras de infraestrutura elétrica e serviços especializados, com fornecimento de materiais, 

conforme projeto básico e planilhas orçamentárias conforme especificações neste edital e seus anexos. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, reuniram-se os Membros da Comissão 

Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5286/2022. Observando que a Licitação foi publicada em 

Diário Oficial dos Municípios, Jornal de Grande Circulação e Site Oficial do Município no dia 14/11/2022, a fim de ampla 

divulgação. Exatamente às 08h30 encerraram os prazos para protocolo de envelopes de habilitação e proposta. Protocolou 

envelopes a empresa:  

 

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF 

30/11/2022 284 07h54 ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA 09.008.659/0001-69 

 

Iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se 

devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os 

documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que a empresa estava de acordo com o edital, 

e, portanto, foi considerada HABILITADA, neste ato foi indagada a representante legal da empresa sobre a concordância da 

abertura da proposta de preço, tendo em vista a sua habilitação, a representante manifestou-se pela abertura da proposta, 

portanto, passando à fase seguinte e aberto o envelope de PROPOSTA da empresa habilitada, foi constatado pela CPL o 

disposto a seguir: 

 

Class. Empresa 
Porcentagem de 

desconto aprox. 

Porcentagem da 

proposta aprox. 
Valor Total 

1º ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA 2,0% 98% R$ 1.611.386,96 

 

Foi constatado pela CPL: Na Proposta de Preço e no envelope da proposta a indicação do CNPJ n° 00.166.929/0001-95, 

estranho a empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA, porém, a CPL considera erro material, tendo em vista os 

demais documentos apresentado de forma correta com o CNPJ 09.008.659/0001-69. A CPL baixou diligência ao art. 48, §1º, 

alínea “b” da Lei nº 8.666/93, onde dispõe que são inexequíveis propostas inferiores a 70% do valor orçado pela 

administração OU pela média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. No 

certame atual, a proponente apresentou proposta acima de 70% do valor orçado pela administração. Portanto a empresa 

ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA foi vencedora dessa licitação com o valor total de R$ 1.611.386,96 (um milhão, 

seiscentos e onze mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). Observando que o valor total estimado 

para esta licitação foi de R$ 1.644.286,42 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e dois centavos). Ciente o licitante do resultado supra, fica o mesmo notificado que antes da homologação, a 

empresa vencedora deverá apresentar, em até 05 dias úteis a comprovação de que possui autorização para trabalhar na 

rede da Concessionária de Energia Elétrica - CELESC Distribuição SA. Tal comprovação deverá ser feita através da 

apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC ou Homologação Técnica de Empreiteiras – HTE, ambos expedidos 

pela Concessionaria pertinente autorizando a execução dos seguintes serviços: - Serviços de Instalação de Iluminação 
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Pública - Serviços de Construção e Reforma de Rede de Distribuição Aérea. A representante legal da empresa manifestou-se 

em sessão se poderia apresentar na sessão pública, o qual foi permitido e aprovado pela CPL. Fica condicionada a 

apresentação das amostras para as luminárias LEDs, itens 2.99, 2.101 e 2.102 da Planilha Orçamentária, sendo que todos 

deverão ter características técnicas iguais ou superiores, sob pena de inabilitação. As amostras para fins de análise deverão 

ser entregues no prazo estipulado na Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Itapoá, localizada a Rua 

Mariana Michels Borges, nº201, Balneário Itapema do Norte, durante o horário de expediente das 07h:30min as 13h:30min 

ou no e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br, com também a apresentação da Garantia Contratual prévia conforme item 16 do 

Edital, no montante de R$ 80.569,34, que correspondem até a data de 09/12/2022. Nada mais havendo digno de nota, nem 

a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes às 11h00. 

 

 

 

FERNANDA CRISTINA ROSA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

RICARDO LASTRA 

MEMBRO TÉCNICO 

CONTADOR 

LUIS IRINEU DENES 

MEMBRO TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Licitante:  

 

 

 

 

ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA 

MIRIAN DO ROCIO HALUCH DA SILVA  

CPF: 429.592.509-82 

 


