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PREFEITURA DE TIMBÓ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ATA FINAL DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 94/2014 

 
Às 10:00 horas do dia 16/09/2014, no auditório da Prefeitura de Timbó, situada na 

Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para análise das 
amostras apresentadas em razão do certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial em 
referência, com o objetivo de aquisição de materiais elétricos diversos destinados ao atendimento 
das seguintes finalidades: manutenção da iluminação pública;  
instalação da entrada de energia elétrica da nova sede da Secretaria de Educação; conserto da  
iluminação do pavilhão de esportes da E.M. Profº Nestor Margarida e substituição de lâmpadas na 
E.M. Erwin Prade, Presentes o pregoeiro JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS, bem como a equipe 
de apoio: 

Equipe de Apoio 

SILVIA SAUL MUSEKA 

THIARA RAITZ 

 
Que esta subscrevem designados pela Portaria nº. 845/2014 alterada pela Portaria nº.  

914/2014 publicada no Diário Oficial dos Municípios, para, em atendimento as disposições 
contidas no Decreto nº. 445 de 16/03/2006. 

 
Após análise das amostras referentes ao item 08 do Pregão Presencial nº 94/2014, 

conforme documento expedido pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, identificou-se que a 
empresa INDELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME segunda colocada, não apresentou 
amostras no prazo estipulado, desta forma restou desclassificada do citado item.  

Ainda conforme se infere do referido documento expedido pela Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, mesmo não sendo notificada, a empresa Lysing Comércio Atacadista de 
Materiais Elétricos Ltda ME apresentou amostras que atendem ao descritivo solicitado para o item, 
restando as mesmas aprovadas.  

Desta forma, por ser a empresa Lysing Comércio Atacadista de Materiais Elétricos Ltda ME 
a próxima colocada na etapa de lances e por ter apresentado amostra aprovada pelo corpo técnico 
responsável declara-se esta a vencedora do item 08 do Pregão Presencial nº 94/2014. 

 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão às 10:35. Lavrei a presente 

ata que após lida, será por todos assinada. 
 

Assinantes 

Comissão do Pregão Assinatura 

                                                                                                  
SILVIA SAUL MUSEKA                                                                                                                       

 

                                                                                                 
THIARA RAITZ                                                                                                                              

 

                                                                                                
JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS                                                                                                             

 

 


