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ATA DE LICITAÇÃO  

Comissão designada pela Por-Dex/895 de 31.10.2014 

 

 

LICITAÇÃO: 001/2015 

MODALIDADE: Concorrência 

 

OBJETO:  
 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

a execução de Serviços de Construção e Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Linhas e Redes de Distribuição na classe de tensão de até 15 kV, em toda a área de 

concessão da Eletrocar, conforme o estabelecido no Termo Referência, anexo V ao 

edital. 

 
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quinze (16.07.2015), às nove horas, 

no auditório das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – Eletrocar, nesta cidade, 

iniciou-se a sessão pública referente à Licitação em epígrafe. Iniciados os 

trabalhos, constatou-se a presença da licitante ELETROMECÂNICA STEFFEN 

LTDA - ME, neste ato representada por Ricardo Inácio Steffen. Aberto o envelope 

da fase de habilitação e analisados os documentos da licitante, a CPL constatou que 

a empresa atende às solicitações editalícias, restando HABILITADA ao certame. 

Visando dar maior celeridade ao processo e considerando a manifestação expressa 

da licitante presente em desistir do prazo de recurso, na forma do art. 43, inciso 

III da Lei Federal 8.666/93, foi dado continuidade ao certame. Desta forma, foi 

constatado que o preço apresentado pela licitante habilitada, única participante do 

certame, foi de R$ 35,90 (Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos) o valor unitário 
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da USCM (Unidade de Serviço de Construção e Manutenção), determinando como 

licitante vencedora a empresa ELETROMECÂNICA STEFFEN LTDA - ME. De 

acordo com os trâmites legais, a CPL abre o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

interposição de recurso, conforme artigo 109, Inciso I, alínea “b”, da lei nº 

8.666/93. Assinam a presente ata o presidente e membros da CPL e representante 

presente. Encerra-se a sessão às dez horas e dez minutos.  

 

Mateus Scherer Rogério Zirbes 

Presidente Membro 

 

 

 

 

 

 

 

Representante presente:  

 

 

ELETROMECÂNICA STEFFEN LTDA - ME 

Ricardo Inácio Steffen 

 

Fernanda de Ávila Zanotelli 

Membro 

 

 


