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Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às dez 
horas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 06/2015, 
sob a presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais 
membros, reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de 
documentação e propostas referentes a Tomada de Preços nº 18/2015, para 
“Contratação de empresa para execução de novas instalações elétricas em 
escola”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
Estiveram presentes na sessão demonstrando interesse em participar as 
empresas MICROCABLE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA 
LTDA, representada por Miguelangelo Domeneghini, inscrito no RG sob o nº 
3595424; OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, representada 
por Leandro de Avila Ourique, inscrito no RG sob o nº 2059912218; 
TECNOELETRO DELLA VECHIA LTDA, representada por Fernando Possamai 
Pavei, inscrito no RG sob o nº 4048811; MAGALDI INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI, representada por Marcelo Magaldi de 
Oliveira, inscrito no RG sob o nº 7065932407; ELETROTEC SISTEMAS DE 
ENERGIA LTDA, representada por Juliano Menin Lohmann, inscrito no RG sob o 
nº 94979404; e RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, representada por 
Romildo Costa de Oliveira, inscrito no RG sob o nº 8051612284. Abertos os 
envelopes contendo a documentação das licitantes as mesmas foram analisadas e 
rubricadas pela Comissão e presentes. A Comissão de Licitações proferirá sua 
decisão quanto à habilitação das participantes, após a análise minuciosa da 
documentação apresentada e da análise técnica pelo setor de engenharia do 
Município quanto a compatibilidade dos atestados. Após sua decisão será aberto o 
prazo de recurso, na forma do Artigo 109 da Lei 8.666/93. A abertura dos 
envelopes de propostas ocorrerá após o julgamento da fase de habilitação. Os 
envelopes contendo as propostas foram lacrados em um único envelope para 
serem abertos após encerrada a etapa de habilitação. Esta ata encontra-se 
disponível, também, no site do município www.vacaria.rs.gov.br e no mural. Nada 
mais havendo a relatar, eu Ronerson Expedito Paim Bueno, Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, encerro a sessão, lavrando a presente ata, 
que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de 
Licitações e presentes. 


