
Ata referente ao julgamento da Proposta de Preço do Processo Licitatório 37/2019, 

Edital de Tomada de Preços 03/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

POR EMPREITADA GLOBAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA AMAZONAS E PARTE DA AVENIDA SANTA CATARINA, 

CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO 

E ORÇAMENTO. 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 13h30min, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, foi dado andamento no referido 

processo, passando-se a abertura da proposta de preço.  

Estiveram presentes na sessão o representante da empresa ELÉTRICA CAVALLI 

LTDA ME, L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRI CAS LTDA e a Comissão 

de licitação. 

Na sequência, foi determinado pelo Presidente da Comissão que os envelopes de 

proposta de preço das empresas ELÉTRICA CAVALLI LTDA, QUARK 

ENGENHARIA EIRELI, L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA fossem conferidos pela Comissão 

de Licitação e participante para conferir a inviolabilidade dos envelopes. Passou-se 

então a abertura dos envelopes, sendo rubricados os documentos constantes do envelope 

de proposta.  

Foi lançada a proposta no sistema informatizado.  

Foi apurado o ganhador como sendo a empresa QUARK ENGENHARIA EIRELI, a 

qual apresentou proposta conforme edital e com a melhor oferta no valor de R$ 

519,491,58. 

No entanto, a melhor oferta não foi de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Diante disso, sendo a empresa L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LTDA Microempresa e segundo colocado, por ter apresentado proposta dentro do limite 

dois 10% da melhor oferta, foi dado a oportunidade de cobrir a melhor oferta, nos 

termos do item 8.3 e seguintes do edital. 

A empresa L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA sai cientificada 

do prazo de 48 horas para apresentar proposta com preço inferior a considerada 

vencedora do certame, opondo sua assinatura nesta ata como ciência. 

Nada mais havendo para constar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e assinada pelos 

presentes, a qual será publicada no site da Prefeitura.  


