
 

 

 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA 
ATA DA SESSÃO DE BERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – TOMADA DE PREÇOS  Nº 007/2022 – PROCESSO 
Nº 070/2022 - P.M.L.P. 
 
 
Às 9:00 (nove horas) do dia  06 ( seis ) de  Outubro de 2.022 ( dois mil e vinte e dois), na Sala de Licitações 
da Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, sita à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200, Reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitações, constituída pelos Srs.: Silvana Soares de Camargo-Presidenta, Cláudia 
Tereza Pessin-Secretária, Paula Silmara Steganha Dalaneze, Bruna de Camargo Lopes e Kátia Lino-
Membros, designados pela Portaria nº 001/2022 de 03 de Janeiro de 2.022, foi instalada a sessão de abertura 

da licitação em epígrafe, que tem por objetivo:  CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, INCLUINDO (I) a elaboração de projeto elétrico 
executivo (do tipo As Built) para modernização de parques de iluminação pública; (II) a aprovação na 
concessionária e pedido de atualização de parques de iluminação pública também junto à concessionária; (III) a 
execução da obra de modernização; e (IV) o fornecimento dos equipamentos de trabalho, ferramental e mão-de-
obra; conforme as normas e padrões estabelecidos pela concessionária, conforme o Termo de Referência e o 
Memorial Descritivo que integram este Edital, sob o regime de empreitada global, compreendendo a mão de obra 
para a substituição dos parques de iluminação pública por tecnologia LED, conforme especificações 
constantes do Edital da Tomada de Preços nº 007/2022, devidamente autorizada pelo Exmo Sr.Prefeito 
Municipal. .  A Comissão Permanente de Licitações verificou que apenas a empresa ZAGONEL S/A, este 
presente para a abertura do certame,  sendo representada pelo Sr.: Carlos Henrique Zanoni – RG nº 
9564364 SSP/PR. A Presidenta da Comissão de Licitação deu início a sessão, com vistas a proceder a abertura 
dos envelopes propostas das empresas Habilitadas na 1ª fase do certame licitatório. Em prosseguimento a Srª. 
Presidente,  passou a abertura dos envelopes-propostas, que após rubricados por todos, foram apresentados os 
seguintes preços:  R.P.TOMAZ CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI.EPP., apresentou o valor global de R$ 
2.511.770,04 ( dois milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e setenta reais e quatro centavos);  
ZAGONEL S/A, apresentou o valor de R$ 2.652.008,33 ( dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e 
oito reais e trinta e três centavos); ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, 
apresentou o valor  global de R$ 2.553.520,46 ( dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos 
e vinte reais e quarenta e seis centavos); ALPER ENERGIA S.A.,apresentou o valor global de R$ 
2.795.049,45 ( dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil e quarenta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos). Após relatados os preços e dado a palavra,  o representante da empresa ZAGONEL S/A, fez os 
seguintes apontamentos:  R.P.TOMAZ CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI.EPP – com base nos 
documentos técnicos apresentados junto a proposta, observou-se que o produto não atende ao item 1.5 
, sub itens k e l do referido Anexo I Termo de Referência do Edital. ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ELETRO ELETRÔNICOS LTDA- com base nos documentos técnicos apresentados junto a proposta, 
observou-se que o produto não atende ao item 1.5 , sub item m do referido Anexo I Termo de Referência 
do Edital.  Logo após, a Srª Presidente da Comissão de Licitações informou que as propostas e documentos 
técnicos serão encaminhados à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para análise e que o 
resultado do julgamento será informado através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
do Município, site desta Prefeitura e e-mail. Franqueada a palavra, e não havendo quem dela fizesse uso e nada 
mais havendo, a Srª. Presidenta da Comissão de Licitação,  encerrou   a  sessão   para   a   lavratura   desta  ata, 
que eu, Cláudia Tereza Pessin, Secretária da Comissão de Licitação, lavrei, após lida e achada conforme, foi 
assinada por mim, juntamente com a Srª Presidenta e Membros da Comissão de Licitações e licitante presente. 
 
 
 

SILVANA SOARES DE CAMARGO 
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