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ATA RESERVADA DA CPL
Tomada de Preços nº 010/2020

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, ás 10 horas e 05 minutos, na Sala de
Licitações situada na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Rua Maringá, 444, Centro,
reuniu-se da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 038/20 de 17
de janeiro de 2020, para deliberar acerca da data e horário da Sessão de abertura da proposta
referente à Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia em
regime de empreitada por preço unitário, visando a implantação dos superpostes que foram
retirados do canteiro central da Avenida Porto Alegre, no canteiro central da BR-070 em
Primavera do Leste - MT, fornecendo os materiais, mão de obra, equipamentos, maquinários e
tudo que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços, conforme projeto, memorial
descritivo, edital e seus anexos, objeto da Tomada de Preços nº 010/2020 Processo nº
707/2020 tipo Menor Preço Global mediante o regime de empreitada por preço unitário.

Vale ressaltar que das empresas credenciadas, somente a empresa abaixo foi habilitada:

1. VALBERTO COSTA FILHO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 30.251.646/0001-02, com sede em
Primavera do Leste/MT, representada pelo Sr. Valberto Costa da Silva, portador do RG nº
429657 SSP/PB, e do CPF nº 181.267.314-00.

Diante do resultado da fase de habilitação, acima exposto, e em decorrência das tarefas deste
Setor de Licitações, definiu-se a data de 19 de maio de 2020 às 11h00min para proceder com a
abertura da proposta da licitante acima qualificada.

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela
Comissão.

Fica esta ata publicada no site www.primaveradoleste.mt.gov.br, aba “EMPRESA”, campo “Editais
e Licitações” a fim de garantir ampla publicidade e ciência aos demais interessados.
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