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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS E DE 

RESULTADO 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas no auditório da 

UBS do Bairro Guanandy, sito à R. Quintino Bocaiúva, 344, B. Guanandy, Aquidauana-MS, reuniram-se 

membros da Comissão Permanente de Licitação-CPL o Sr. Claudiomiro Eloi (Secretário da CPL), o Sra. 

Ramona Medina Ortiz (Suplente da CPL) em substituição ao Sr. Flávio Gomes Silva (Membro da CPL) 

que está indisponível no momento em razão dos seus afazeres no Núcleo de origem e o Sr. Murilo 

Faustino Rodrigues (Presidente da CPL), todos designados pelo Decreto Municipal nº 16/2021. Estavam 

presentes também representantes de licitantes que abaixo serão identificados, para proceder o 

recebimento dos envelopes do presente certame que tem como objeto a contratação empresa para 

modernização pública com lâmpadas de LEDS de 100W em diversas ruas do Município de Aquidauana-

MS, na forma e condições do presente edital e seus anexos. Ao iniciarmos os trabalhos a CPL registra 

que 03 três) empresas entregaram seus envelopes, sendo estas: TOSIN ARQUITETURA & 

CONSTRUCÕES EIRELI inscrita no CNPJ/MF nº 36.314.682/0001-54, envelope entregue pelo Sr. Wilson 

Diniz Maciel (053.199.628-00) sem representante presente; CONSTRUTORA JLC LTDA inscrita no CNPJ 

sob nº 02.326.573/0001-35, devidamente representada pelo Sra. Josiane da Silva Torres (CPF 

037.886.051.89); e LASER ILUMINAÇÃO EIRELI (EPP) inscrita no CNPJ sob nº 26.915.209/0001-79, 

envelope entregue pelo Sr. Valberto Costa da Silva (CPF 181.267.314-00) sem representante presente. 

Dando continuidade aos trabalhos, os envelopes após serem entregues foram vistados pelos presentes 

e estando todos de acordo com o credenciamento foram abertos os envelopes de habilitação onde foram 

analisados apenas os documentos exigidos na cláusula 7 do edital (habilitação), demais documentos 

que por ventura foram entregues na habilitação serão analisados apenas da licitante vencedora 

conforme previsto na cláusula 11 do edital. Após análise das habilitações foi observado que as três 

empresas licitantes foram consideradas habilitadas, ou seja, todos os presentes consideraram as 

habilitações suficientes para atender o edital e após questionados estes não manifestaram intenção da 

interposição de recursos e considerando ainda que  os licitantes desistiram expressamente da intenção 

de interpor recurso (Declaração anexa a suas habilitações), a CPL, conforme previsto no inciso III do 

Art. 43 da 8.666/93, dá continuidade aos trabalhos promovendo a abertura dos envelopes contendo as 

propostas das empresas habilitadas onde após a verificação de todos registramos os seguintes valores 

globais ofertados: a licitante TOSIN ARQUITETURA & CONSTRUCÕES EIRELI ofertou o valor global de 

R$ 753.124,91; a licitante CONSTRUTORA JLC LTDA ofertou o valor global de R$ 583.514,29; e a 

licitante MRL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERIVÇOS EIRELI (ME) ofertou o valor global de 

R$ 495.990,87. Quanto a exequibilidade, todas as propostas classificadas foram consideradas 

exequíveis após a verificação conforme o parágrafo 2º do art. 48 da Lei 8.666/93 (80% acima da 

média). Sendo considerada vencedora a empresa licitante LASER ILUMINAÇÃO EIRELI (EPP) com 

o valor global de R$ 495.990,87 (quatrocentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa 

reais e oitenta e sete centavos). A licitante vencedora fica intimada a entregar a CPL à partir da 

presente data, todos os documentos previstos na cláusula 11 do edital dentro do prazo e na forma ali 

previstos, como condição para a adjudicação, homologação e contratação. Não havendo mais nada a 

acrescentar e com a concordância de todos a CPL resolve encerrar a sessão e a presente ata que após 

lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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