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RATIFICAÇÃO 

Considerando estarem presentes os pressupostos 
autorizadores da legislação que rege a matéria, RATIFICO 
os termos das razões lançadas no presente procedimento, 
e AUTORIZO a contratação por DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, a empresa ATP Assessoria Técnica em 
Pavimentação Ltda inscrita no CNPJ: 04.385.896/0001-
25, para realização do Ensaio de Avaliação Estrutural para 
dimensionamento de espessura e faixa granulométrica 
para recapeamento em CBUQ, no valor de R$ 4.250,00 
(Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), com fulcro no 
art. 24 inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93.
E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente 
ratificação e autorização sejam publicadas no Diário Oficial 
do Município, conforme prevê o art. 26, caput, do mesmo 
Diploma Legal.

Tamarana-Pr, 24 de Julho de 2020.

ROBERTO DIAS SIENA
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO 

Considerando estarem presentes os pressupostos 
autorizadores da legislação que rege a matéria, RATIFICO 
os termos das razões lançadas no presente procedimento, 
e AUTORIZO a contratação por DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, a empresa SERLIMP COMÉRCIO 
E INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA LTDA CNPJ: 022.885.511/0001-86, para 
aquisição de DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU 
ÁLCOOL EM GEL E TOTEM COM PEDAL PARA 
ÁLCOOL EM GEL a serem utilizados nos Setores 
Administrativos, das Secretarias Municipal de Obras, 
Saúde, Educação, Administração, Agricultura e Conselho 
Tutelar, com o valor total de R$ 8.536,30 (Oito Mil, 
Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos), com 
fulcro no art. 24 inciso lI e IV, da Lei Federal n° 8.666/93.
E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente 
ratificação e autorização sejam publicadas no Diário Oficial 
do Município, conforme prevê o art. 26, caput, do mesmo 
Diploma Legal.

Tamarana-Pr, 24 de Julho de 2020.

ROBERTO DIAS SIENA
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO 

Considerando estarem presentes os pressupostos 
autorizadores da legislação que rege a matéria, RATIFICO 
os termos das razões lançadas no presente procedimento, 
e AUTORIZO a contratação por DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, a empresa EDER SADY TAJIMA 
BOLOTARI – CNPJ 21.106.631/0001-60, para instalação 
de sistema de segurança através de alarme, objetivando 
proteger o patrimônio público contra furtos e depredações 
na Escola Municipal Profª Taeko Lima Almeida, localizada 
na Rua Francisco Antonio Rodrigues, s/n, Bairro Jardim 
Juny, Tamarana-Pr, no valor de R$ 2.075,00 (Dois Mil e 
Setenta e Cinco Reais), com fulcro no art. 24 inciso lI, da 
Lei Federal n° 8.666/93, e Decreto Municipal nº015/2019 
(Dispensa de Licitação por baixo custo).
E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente 
ratificação e autorização sejam publicadas no Diário Oficial 
do Município, conforme prevê o art. 26, caput, do mesmo 
Diploma Legal.

Tamarana-Pr, 24 de Julho de 2020.

ROBERTO DIAS SIENA
Prefeito Municipal

ANEXOS CONTINUAM NA PRÓXIMA PÁGINA
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MUNICÍPIO TAMARANA 
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 
 
Aos 24 dias do mês de Julho do ano 2020, às 09:00 horas, na Sala de Licitação, do Prédio da 
Prefeitura Municipal de Tamarana, em sessão pública, reuniu-se a Comissão de Licitação 
designada pela Portaria nº 002/2020 de 06 de Janeiro de 2020, para proceder ao recebimento 
dos envelopes 01 e 02 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto da 
Tomada de Preços nº 007/2020, que consiste em contratação de empresa especializada para  
Implantação de equipamentos de parque infantil com área de 195,91 m² no Parque 
Residencial Cristo Rei em Tamarana. A obra contempla a instalação dos brinquedos e suas 
respectivas bases, alambrado de proteção, calçamento e passeio para acesso à praça e caixa 
de areia para atenuação. Implantação de equipamentos de parque infantil com execução de 
serviços de: serviços preliminares, movimentação de terra, estruturas, alvenaria, revestimentos, 
pavimentação, paisagismo, limpeza, equipamentos e demais itens e especificações constantes 
em projeto. Área de Intervenção 195,91 m²; Colocação de placas de comunicação visual; 
Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentou-se como proponente somente a 
empresa: ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA ME, CNPJ Nº 02.801.221/0001-94, 
representada pelo Srº Dioni Dela Justina, inscrito no CPF nº 073.035.089-45.  O senhor 
representante da empresa ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA ME, após se identificar 
junto à comissão entregando o seu credenciamento,  ocasião em que a senhora presidente 
declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, 
foram rubricados os envelopes nº 1 e 2 pela comissão de licitação e pelo representante da 
proponente presente. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 1 contendo a 
documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação que 
examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 da proponente participante. 
Perguntado se há algum questionamento referente à fase de Habilitação o representante 
presente disse que não. Como a  empresa apresentou sua documentação em conformidade 
com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou a mesma HABILITADA. 
Perguntado ao representante presente se ele tem interesse em declarar renuncia quanto a fase 
de Habilitação, para proceder a abertura do envelope de Proposta de Preços e o mesmo relatou 
interesse e solicita que conste em Ata sua renuncia. Após confirmação de renuncia da fase de 
habilitação, procede se a abertura dos envelope de Proposta – Envelope 02. A proposta foi 
rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame. A seguir, leu-se em 
voz alta os preços globais propostos, a saber: 1º colocado proponente: ARTEFATOS DE 
MADEIRA REGIS LTDA ME, R$ 96.366,10 (noventa e seis mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e dez centavos). A proposta foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e 
submetida ao exame. Deixada livre a palavra e não houve manifestação, a Senhora presidente 
após comunicar ao presente que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada 
através de aviso a ser fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura de 
Tamarana deu por encerrada a sessão as 09:35 (nove horas e cinquenta e trinta e cinco 
minutos) de cujos trabalhos eu, Edvanda Camargo de Paula, secretária, lavrei a presente ata 
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que lida  e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e 
representante da proponente presente. 
 
 
Patrícia Fabiana Pereira Barbosa                              Edvanda Camargo de Paula    
Presidente Comissão de Licitação                                Membro da Comissão  
 
 
Dione Cordeiro da Silva 
Membro da Comissão 
 
 
Dioni Dela Justina  
ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA ME 
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