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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

PROCESSO N° 194/2022  
MODALIDADE: Tomada de Preço W. 03/2022 

ATA N°. 194/2022 

As 09:00 horas do dia 15/02/2022, na dependência da Prefeitura Municipal de Riqueza, reuniu-se a 
Comissão de Licitação designada pela Portaria N° 537/2021 de 08 de dezembro de 2021 do Senhor 
Prefeito Municipal, composta pelos seguintes membros: Dirce Heinsohn, Presidente, André 
Dorigon e Patrícia Tauffer Scheffer, Membros, para proceder ao recebimento, abertura e julgamento 
da documentação de Habilitação dos proponentes da licitação que tem por objeto a contratação de 
empresa para execução da obra de melhoria de rede de distribuição de energia elétrica, localizada 
na Rua Presidente Castelo Branco, Centro do Município de Riqueza/SC, inclusive o fornecimento 
de mão de obra e todo o material necessário, de acordo com o Projeto Técnico, conforme edital. 
Particinou da oresente licitação o seguinte interessado: 

Razão social do Proponente 
CNPJ/CPF do

Representante 
Proponente 

Documento 

E.B INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS LTDA 

00.212.337/0001-62 
Elizangela 
Hinterholz 

031.671.639- 
17 

LEZCOMERCIOE 
INSTALAÇÕES ELETRICAS 
LTDA 

15.345.797/0001-36 Ausente 

Aberta a sessão pela Presidente da Comissão, iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de qualificação dos interessados, tendo sido qualificado o seguinte fornecedor: 

E.B INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 

A licitante L E Z COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRJCAS LTDA foi inabilitada, já que 
deixou de apresentar a comprovação exigida no item 5.1.18, alínea a) do edital, uma vez que não 
ficou demonstrado o veículo, possuir escada giratória. Desse modo, abre-se prazo para querendo 
apresentar recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal n° 8666/93. A data de abertura do 
envelope da proposta de preço será determinada posteriormente, após o decurso do prazo de recurso, 
contrarrazes e decisão, caso houver. Determina-se a lavratura da presente ata, que após lida e 
aprovada, será assinada pela Comissão. 

Riqueza/SC, 15/02/2022 

ev Peu~~  
Patrícia Tauffer Schelter 

Membro 


