
 

1 

 

 

ATA DE LICITAÇÃO 

Comissão designada pela Por-Dex/1360 de 01.11.2018 

 

LICITAÇÃO: 024/2019 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a Contratação de Serviços para 

Manutenção de Linha de Transmissão, conforme Programa de Manutenção de 

Linha de Transmissão e os detalhamentos técnicos constantes do Termo de 

Referência e da minuta de contrato. 

 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (11.10.2019), às nove 

horas, no auditório da Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – Eletrocar, nesta 

cidade, iniciou-se a sessão pública referente à Licitação em epígrafe.  

 

CREDENCIAMENTO 

 

Declarada aberta a sessão, iniciou-se o credenciamento da licitante interessada, 

Procel Projetos e Construções Elétricas Ltda, cujo envelope foi entregue 

tempestivamente na sede da Eletrocar. 

 

Licitante Credenciada: 

LICITANTE 

Procel Projetos e Construções Elétricas Ltda 
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ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA E FASE DE NEGOCIAÇÃO 

Foi aberto o envelope contendo a proposta, a qual foi examinada pela CL quanto a 

compatibilidade do objeto, prazos e condições gerais, com aqueles definidos no 

edital.  

Em seguida, a CL decidiu por realizar negociação, visto que o valor apresentado 

na proposta de preços da licitante está acima do orçamento orientativo levantado 

pela Administração. Considerando que não houveram outros licitantes 

interessados, visando a economicidade,  a CL a fim de garantir a melhor 

contratação para a Eletrocar,  entrou em contato por telefone com o 

Representante da licitante, o Sr. Roque Ignácio Tosetto, para negociação do 

preço. A licitante enviou nova proposta, por e-mail, onde o preço ofertado ficou 

dentro do orçamento orientativo.   

 

HABILITAÇÃO 

Ato contínuo, a CL procedeu à abertura do envelope de habilitação da licitante 
PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, classificada com o 
menor preço na fase anterior. 

Analisados os documentos, a CL decidiu pela HABILITAÇÃO da licitante. 

 

RESULTADO FINAL 

A Comissão de Licitações declarou como vencedora do item/objeto desta 

licitação, a empresa abaixo mencionada:  
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ITEM LICITANTE Descrição Valor Unitário R$ 

1.1 

 

1.2 

Procel Projetos e Construções 

Elétricas Ltda 
Inspeção Detalhada item 1.1.1 60.500,00 

Procel Projetos e Construções 

Elétricas Ltda 

Valor por hora trabalhada para 

execução dos serviços item 

1.1.2 

451,00 

VALOR TOTAL GLOBAL : item 01 + item 02 R$  = R$ 60.951,00 

 

ENCERRAMENTO 

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

para interposição de recurso, conforme artigo 194 e seguintes do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da Eletrocar. Nada mais havendo a tratar, a 

CL declarou encerrada a sessão. Para constar, Rogério Zirbes lavrou a presente 

ata que segue devidamente assinada pela Presidente e membros da Comissão de 

Licitações. Encerra-se a sessão às quatorze horas e cinquenta minutos. 

 
 
 

PRISCILA ROSSATO 

 
 
 

ROGÉRIO ZIRBES 

PRESIDENTE 
 
 

MEMBRO 

 

 
 

UILSON ALMEIDA ZANONCINI 

MEMBRO 
 
 

 


