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ATA FINAL DE LICITAÇÃO  

Comissão designada pela Por-Dex/1743 de 01.11.2021 

 

LICITAÇÃO: 002/2022 

 

OBJETO:  
 

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada 

para a execução dos serviços de Reforma do Prédio Administrativo e da Guarita 

da ELETROCAR, na Av. Pátria, nº 1351 – Bairro Sommer – Carazinho/RS, 

mediante o Regime de Execução de Empreitada por Preço Global (com o 

fornecimento da mão de obra e de todos os materiais), de acordo com o Projeto 

Básico e demais elementos técnicos anexos e condições estabelecidas neste 

Edital e Minuta de Contrato, os quais são partes integrantes do presente objeto.  

 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (04.05.2022), 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.  

 

 

ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA  

 

Foi aberto o envelope contendo a proposta da licitante classificada na fase 

anterior, a qual foi examinada pela CL quanto a compatibilidade do objeto, prazos 

e condições gerais com aqueles definidos no edital.  
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 RESULTADO FINAL 

 

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

licitação, a empresa abaixo mencionada:  

ITEM LICITANTE VALOR TOTAL 

1.1 

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Mão de obra:  

R$ 91.255,07 

Materiais: 

R$ 210.732,96 

 
VALOR GLOBAL: R$ 301.988,03 (trezentos e um mil, novecentos e 

oitenta e oito reais e três centavos). 

 

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, Eduarda Compassi lavrou a 

presente ata que segue devidamente assinada pela Presidente e membros da 

Comissão de Licitações. Encerra-se a sessão às nove horas e trinta e sete 

minutos. 

 

PRISCILA ROSSATO EDUARDA COMPASSI 

PRESIDENTE MEMBRO 

 
 

 

ROGÉRIO ZIRBES  

MEMBRO  

 

 


