
                          ATA 003 DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020- ABERTURA 

DAS PROPOSTAS DAS MPRESAS PARTICIPANTES   

   

 Aos 27 dias  do mês de  Março do ano de dois mil e vinte, às 08:30 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 referente aos recursos apresentados das empresas 

ATITUDE’S CONTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ N.º 11.171.143/0001-82, e da empresa 

COSTA CARDOSO EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ N.º 04.833.161/0001-17, onde 

ambos os recursos foram deferidos pelo o jurídico e pela Comissão Permanente de Licitações, 

tornando-se assim todas as empresas participantes habilitadas a participar do certame, pelas 

documentações apresentadas no dia 16/03/2020, data está marcada para abertura dos envelopes da 

documentação das empresas participantes,   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). 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 
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EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ N.º 11.171.143/0001-82. Após análise das defesas, em virtude da 

Pandemia do Coronavírus (COVID19), que relata da importância do isolamento social para prevenção 

da disseminação deste vírus, a Comissão Permanente de Licitações decidiu abrir as propostas das 

empresas habilitadas no dia 27/03/2020 na sala da Comissão Permanente de Licitações em local  

isolado somente com os membros da Comissão. Onde todas as empresas participantes estavam 

habilitadas. Passou-se então a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas participantes, 

onde todos os envelopes já tinham sitos rubricados pelas empresas participantes no dia 16/03/2020. 

Passou-se então a análise das propostas das empresas Participantes  conforme segue: Empresa 

CONSTRUTORA CONSTROIBEM EIRELI CNPJ N.º 22.711.059/0001-20 apresentou um valor 

global de R$: 335.503,43 ( Trezentos e trinta e cinco mil  com quinhentos e três reais e quarenta e três 

centavos), a Empresa ATITUDE’S CONTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ N.º 

11.171.143/0001-82, apresentou um valor global de R$: 298.598,05 ( duzentos e noventa e oito mil e 

quinhentos e noventa e oito reais com cinco centavos), a  Empresa ADRIEL PEREIRA DE ARAÚJO 

CNPJ N.º 07.051.422/0001-35, apresentou um valor global de R$: 325.170,97 ( trezentos e vinte e 

cinco mil  cento e setenta reais com noventa e sete centavos), a Empresa  PR DA COSTA 

CONSTRUTORA EIRELI CNPJ N.º 13.994.291/0001-22 apresentou um valor global de R$: 

283.154.14 ( Cento e oitenta e três mil com cento e cinquenta e quatro reais com quatorze centavos),  a 

Empresa COSTA CARDOSO EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ N.º 04.833.161/0001-17 

apresentou um valor global de R$: 312.018,45 ( trezentos e doze mil com dezoito reais e quarenta e 

cinco centavos),  a Empresa  ROSILAINE DE PAIVA CONDE- COSNTRUTORA – EIRELI  CNPJ 

N.º 25.243.966/0001-80 apresentou o valor global de R$: 294.912,39 ( duzentos e noventa e quatro mil 

com novecentos e doze reais com trinta e nove centavos) e a empresa GD- PAVIMENTAÇÃO LTDA 

CNPJ N.º 25.088.620/0001-55 apresentou o valor global de R$: 275.602, 91 ( duzentos e setenta e 

cinco mil e seiscentos e dois reais com noventa e um centavo), tornando-se a empresa vencedora do 

presente certame, por ser a empresa que apresentou o menor valor global das empresas participantes. A 

Comissão Permanente de Licitações faz constar em ata que o valor da dotação orçamentaria 

apresentada no presente processo é de R$: 335.503,43 ( trezentos e trinta e cinco mil com quinhentos e 

três reais e quarenta e três centavos) . Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a 

presente ata que após lida e analisada vai assinada pelos membros da Comissão de Licitações. 
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