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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE PROPOSTAS

Tomada de Preços nº 004/2021
Processo Administrativo: 177/2021

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, ás 07 horas e 30 minutos, no Auditório
Licitações situado a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Rua Maringá, 444, Centro,
reuniu-se da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 036/2021 de
06 de janeiro de 2021, para dar inicio � �essão de CR䁢�䁢香C�AM䁢香가香 䁢 A香䁢R가香RA �香�
䁢香n䁢L香P䁢� C香香가䁢香�香 �香C香M䁢香가A��香 �䁢 �A香�L�가A��香, referente �
C香香가RA가A��香 �䁢 䁢MPR䁢�A 䁢�P䁢C�AL�䇇A�A PARA 䁢�䁢C香��香 �䁢 香香RA �䁢
䁢香�䁢香�AR�A n��A香�香 A �L香M�香A��香 �A 香RLA �香 LA�香 M香香�C�PAL �䁢 PR�MAn䁢RA
�香 L䁢�가䁢 - M가, �香R香䁢C䁢香�香 香� MA가䁢R�A��, M�香 �䁢 香香RA, 䁢䇇香�PAM䁢香가香� 䁢
가香�香 MA�� 䇇香䁢 �䁢 ��䇇䁢R 香䁢C䁢���R�香 PARA A 䁢�䁢C香��香 �香� �䁢Rn��香�,
C香香�香RM䁢 PR香3䁢가香 AR䇇香�가䁢가�香�C香, �䁢 ALn䁢香AR�A 䁢 ���R香��A香�가�R�香,
C香香�香RM䁢 䁢��가AL, M䁢M香R�AL �䁢�CR�가�n香 䁢 �䁢香� A香䁢�香�, o䇇jeto da Tomada de
Preços nº 004/2021 Processo nº 177/2021 tipo Menor Preço �lo䇇al mediante o regime de
empreitada por preço unitário, com a presença dos integrantes da Comissão Permanente de
Licitações que ao final assinam. 䁢m ato de a䇇ertura, o Presidente da Comissão declarou
a䇇erta a sessão, informando que a mesma seria gravada e transmitida ao vivo através do
YouTube, por determinação da Lei Municipal nº 1.688/2017.

香 Presidente da Comissão Permanente de Licitações declarou a䇇erta a sessão, informando a
todos que a sessão teria a finalidade e tão somente proceder com a a䇇ertura das propostas
das licitantes ha䇇ilitadas no decurso deste processo licitatório.
Após a a䇇ertura dos envelopes de proposta, constatou-se a seguinte classificação dentre as
ha䇇ilitadas:

1. LASER ILUMINAÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº 26.915.209/0001-79, com sede
em Campo �rande - M�, representada neste ato pelo �ra. KAMILLA CARDOSO AQUINO,
CP�: 030.351.0001-36, telefone: (67) 3029-3842, (67) 99906-2461, e-mail:
laseriluminacao.eireli@gmail.com com a proposta glo䇇al de R$ 992.234,70 ( novecentos e
noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro Reais e setenta centavos), para
execução em 150 (Cento e Cinquenta) dias consecutivos,

2. ELETRO TARTARI LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.062.235/0001-85, com sede em Cuia䇇á
- M가, representada neste ato pelo �r. SILMAR ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA, CP�:
916.963.131-04, telefone: (65) 3637-8000, (65) 98408-8048, e-mail: etartari@terra.com.䇇r;
tartariengenharia@gmail.com. Com a proposta glo䇇al de R$ 1.007.004,05 (Hum milhão e
sete mil e quatro reais e cinco centavos), para execução em 150 (Cento e Cinquenta)
dias consecutivos

As propostas serão remetidas ao �epartamento de 䁢ngenharia a fim de que o 䁢ngenheiro
responsável analise o teor das mesmas e nos encaminhe um parecer técnico.

Por fim, informa-se que após retorno dos autos já com Parecer do 䁢ngenheiro responsável
estaremos divulgando em nosso site, 䇇em como no �iário 香ficial de Primavera do Leste -
��香PR�MA, o resultado do julgamento das propostas.
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Cientes de que será a䇇erto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis após decisão que ainda será
exarada e comunicada a todos licitantes.

香ada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela
Comissão e pelos licitantes presentes

Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL

Wender de �ouza 香arros
Mem䇇ro da CPL

�ilvia Aparecida Antunes de 香liveira
Mem䇇ro da CPL
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