
HOMOLOGA<";AO DE LICITA<";AO

PROCESSO LICITATORIO N° 10/2018

MODALIDADE CARTA CONVITE N° 05/2018

o Vereador Mauro Deluchi Schuler, Presidente da Camara Municipal de Vacaria, no uso de
suas atribuis:oes legais e na forma da legislas:ao vigente;

CONSIDERANDO

1. A empresa Marcio Scopel Lopes (MSL Engenharia Elctroeletronica Industrial), inscrita no
CNPJ sob nO 07.533.601/0001-09, vencedora do Processo Licitatorio n° 10/2018,
modalidade Carta Convite nO05/2018;

2. A devida publicidade dada a Licitas:ao;
3. 0 preyo aprescntado estar dentro do valor desejado pela administrayao e, principalmente,

estar abaixo dos praticados no mercado, mostrando-se vantajoso para a administrayao;
4. A contratayao de empresa especializada para a execuyao' de serviyo completo de troca e

instalas:ao de transformador isolayao a seco 150KVA classe 25KV, como tambem, a
montagem da subestayao e QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensao), do predio da Camara
Municipal de Vacaria, compreendendo material e mao de obra, e necessaria, para 0
deslocamento e substituis:ao do transfonnador que esta localizado dentro das dependencias
do Poder Legislativo, a ser transferido para a area externa do predio sede desta Casa, como
tambem, para medidas preventivas de segurans:a ao quadro de servidores da Casa, e para os
cidadaos que circula nas dependencias da Camara Municipal de Vacaria. Alem do mais,
podera ser planejado mais uma sala, para uso do setor administrativo da Casa.

RESOLVO

Diante das considerayoes acima apresentadas c do atendimento dos reqUlsltos legais,
HOMOLOGAR a licitas:ao para declarar vencedora a empresa abaixo relacionada,
ADJUDICANDO-LHE 0 objeto da licitas:ao.
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EMPRESA VENCEDORA
Marcio Scopel Lopes (MSL Engenharia Eletroeletronica Industrial)

DESCRI<;:AO VALOR TOTAL GLOBAL

A Camara Municipal de Vacaria contrata empresa especializada para a execw;ao de
~ervi90 completo de troca e instala9ao de transforrnador isola9ao a seco 150KVA classe R$ 72.990,00
25KV, como tambem, a montagem da subesta9ao e QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensao), do predio da Camara Municipal de Vacaria, compreendendo material e mao de
obra, conforrne Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha
pr9amentaria.

Vacaria, RS, 12 de julho de 2018.
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