
                          ATA 002 DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020   

   

 Aos 16 dias  do mês de  Março do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas e trinta minutos, na 

sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tavares, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações 

nomeada pela  nomeada pela Portaria de nº 5.069 de primeiro de Setembro de dois mil e dezenove,  que 

Altera Portaria N.º 4.696 de 08 de Fevereiro de 2018 e dezoito, presidida por Claudeni da Silva Jardim 

e tendo como membros Claudiomiro Oliveira Corrêa, e Geferson Antonio Machado de  Paiva para 

julgamento da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020, que tem por objetivo a   contratação de empresa  

para construção de quatro salas com banheiro para ampliação da E.M.E.I VÓ Angelina Menegatti 

Costa, situada na rua: Marcelo Gama N.º 224 num total de 255,07 m² de Tavares/RS.  O presente 

certame foi publicado no mural, no site da prefeitura, e ainda no diário oficial dos municípios (famurs), 

Em seguida foi feita a rubricagem e aberturas dos envelopes das documentações das empresas 

participantes no certame, onde apresentaram documentação as seguintes empresas: Empresa 

CONSTRUTORA CONSTROIBEM EIRELI CNPJ N.º 22.711.059/0001-20, a Empresa ATITUDE’S 

CONTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ N.º 11.171.143/0001-82, a Empresa ADRIEL 

PEREIRA DE ARAÚJO CNPJ N.º 07.051.422/0001-35, a Empresa  PR DA COSTA 

CONSTRUTORA EIRELI CNPJ N.º 13.994.291/0001-22,  a Empresa COSTA CARDOSO 

EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ N.º 04.833.161/0001-17,  a Empresa  ROSILAINE DE 

PAIVA CONDE- COSNTRUTORA – EIRELI  CNPJ N.º 25.243.966/0001-80, e a empresa GD- 

PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ N.º 25.088.620/0001-55. Fez-se  presente na reunião   a senhora Vera 

Regina de Oliveira CPF: 409.946.430-04 Representante da empresa CONSTRUTORA 

CONSTROIBEM EIRELI CNPJ N.º 22.711.059/0001-20, a senhora Milena Cardoso CPF: 

022.616.050-56 , representante da Empresa  COSTA CARDOSO EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA CNPJ N.º 04.833.161/0001-17, o senhor Valmir Ribeiro da Costa CPF: 644.152.444-68 

representante da empresa PR DA COSTA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ N.º 13.994.291/0001-22, o 

senhor Cléberton Roberto do Rosário Stamn CPF N.º 815.351.630-20 representante da empresa 

ATITUDE’S CONTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ N.º 11.171.143/0001-82. A comissão 

de Licitação faz Constar em ata que conforme questionado pelas Empresas COSTA CARDOSO 

EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ N.º 04.833.161/0001-17, e a empresa  CONSTRUTORA 

CONSTROIBEM EIRELI CNPJ N.º 22.711.059/0001-20, a empresa ATITUDE’S CONTRUÇÕES E 

EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ N.º 11.171.143/0001-82- relata que o atestado de capacidade técnica 

não está em nome da licitante, a Declaração de microempresa está assinado por técnico em 
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contabilidade e não contador conforme o Edital, A empresa  ATITUDE’S relata em ata que o CNPJ 

continua o mesmo CNPJ da antiga Contruitam  que o endereço da empresa e o CNPJ assim como os 

outros dados constam no atestado técnico que conforme representante da empresa não altera as 

validades dos mesmos  a Empresa CONSTRUTORA CONSTROIBEM EIRELI CNPJ N.º 

22.711.059/0001-20 –a Declaração de microempresa está assinado por um técnico em contabilidade e 

não contador conforme edital, a empresa PR DA COSTA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ N.º 

13.994.291/0001-22-  a Declaração de microempresa está assinado por um técnico em contabilidade e 

não contador conforme Edital, o atestado de capacidade técnica não esta em nome da licitante, a 

empresa ATITUDE’S relata que a empresa não apresentou assinatura nos documentos do  06 de 08 e 

04 de 08, o balança patrimonial somente tem o protocolo,  a empresa ADRIEL PEREIRA DE 

ARAÚJO CNPJ N.º 07.051.422/0001-35- o atestado de capacidade técnica não está em nome da 

licitante, a declaração de microempresa está assinado por um técnico em contabilidade e não contador 

conforme edital ,  a empresa ROSILAINE DE PAIVA CONDE- COSNTRUTORA – EIRELI  CNPJ 

N.º 25.243.966/000-80 o atestado de capacidade técnica não esta em nome da Licitante, a empresa  

GD-PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ N.º 25.088.620/0001-55- a declaração de microempresa está 

assinado por um técnico em contabilidade e não contador conforme Edital, o atestado de capacidade 

Técnica não está em nome da licitante, a Empresa ATITUDE´S relata que a empresa COSTA 

CARDOSO EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ N.º 04.833.161/0001-17, a empresa 

apresentou somente o protocolo de balança patrimonial, não havendo o registro. A empresa 

ATITUDE’S relata que a contadora da empresa e técnica em contabilidade por na época que ela se 

formou a faculdade de contabilidade era formação técnica.  A comissão Permanente de Licitações faz 

contar em ata que as empresas participantes que se fizeram presente na reunião tem o prazo de até 

cinco dias para apresentar recurso e alegações referente ao presente Edital de tomada de preços.  Nada 

mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida e analisada vai 

assinada pelos presentes.  
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    CPF: 022.616.050-56                                                              CPF 644.152.440-68 

 

 

    Cléberton Roberto do Rosário Stamn 

                                                      CPF: 815.351.630-20 

  

      

 


