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Secretaria Municipal de Obras
Rua Melvin Jones, n° 90 – Bairro Esplanada
Tel.: (27) 3177-7080/7081

obrascolatina@gmail.com
ATA DA SESSÃO 004 (INTERNA)

TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2021

Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10:00 horas,
a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Nº 25.106/2021 composta por
Bárbara Gomes Pessotti, Saulo dos Santos Deambrozi, Jamille Quevedo Denadai, Bernardo
Machado Chisté, Geraldo Varnier, Lailla Dayani Dias Mercandele, Jaqueline Moisés S. Bregonzi e
Mateus Filipe Pereira sob a presidência da primeira, reuniu-se para julgamento da proposta de
preços da TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2021, cujo objeto é Contratação de Empresa
Especializada para Execução dos Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e
Corretiva no Parque de Iluminação Pública, neste Município de Colatina/ES, conforme
processo n° 013.819/2021.

A empresa TECLUZ SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME teve o menor preço ofertado nas
propostas de preço da Tomada de Preços Nº 011/2021, entretanto apresentou preço
manifestamente inexequível. Sendo assim, conforme ATA DA SESSÃO 003, esta CPL solicitou
que fosse apresentada uma justificativa referente ao preço da licitante em questão.

Considerando a justificativa de proposta inexequível, apresentada pela empresa TECLUZ
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME, acostada aos autos sob fls. 588/613, onde demostra que sua
oferta é capaz de assegurar a execução do objeto por ter cumprido satisfatoriamente o contrato nº
004/2019 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de
Iluminação Pública neste Município de Colatina/ES até o dia 14 de maio de 2021; por cumprir
atualmente o Contrato Emergencial Nº 027/2021também referente a Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de Iluminação Pública neste Município de
Colatina/ES; por possuir contratos semelhantes com outros municípios, demonstrando capacidade
técnica e organizacional; por deter de estoque de materiais; e por comprar grandes quantidades
de materiais com preços de mercado mais acessíveis para atender os vários contratos.
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Após a análise da justificativa apresentada, das Notas Fiscais, dos materiais em estoque
conforme as imagens presentes na justificativa, e sendo esses os materiais mais utilizados
historicamente pelo contrato de manutenção de iluminação pública neste município.
Considerando o histórico das demandas mensais de acordo com as planilhas de medição do
último contrato de manutenção de iluminação pública, concluímos que a TECLUZ SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA ME teria capacidade de atender o município entre 1(um) à 2(dois) meses
considerando apenas demandas cotidianas. Após o consumo de todo estoque, a empresa deve se
responsabilizar pela compra de novos materiais para atender as demandas do contrato durante os
12(doze) meses de vigência, dentro dos preços ofertados por ela.

Diante de todo o exposto, baseado nos fatos, na justificativa da empresa TECLUZ SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA ME de que sua oferta é capaz de assegurar o cumprimento do contrato, é
verídico que a empresa possui estoque e tem capacidade para atender as demandas.

Ainda, solicitamos que a empresa apresente uma declaração assumindo o risco dos preços
unitários apresentados, abrindo mão do benefício do reequilíbrio econômico financeiro, até o fim
do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis.

Empresas licitantes

Propostas de preços

TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

R$ 899.999,99

VITORIA LUZ CONSTRUÇÕES LTDA

R$ 1.451.761,31

Conforme o instrumento convocatório, a CPL tornará pública a ATA DE JULGAMENTO e será
observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos pertinentes.

Sem mais para o momento, foi dada por encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente
ata em 01 (uma) via, ficando uma parte integrante do Processo Nº. 013.819/2021.
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