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ATA - II DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas reuniram-se na 

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mostardas, os membros da comissão de licitação Jucier 

Lopes Paiva, Vera Beatriz Guerreiro Machado e Valdir Rodrigues da Silva Júnior, nomeados pela Portaria 

nº 1318, de treze de maio de dois mil e vinte e dois, para dar continuidade no processo de Tomada de 

Preços nº 08/2022, referente à “contratação de empresa para reforma das quadras poliesportiva 

do Parque Menotti Garibaldi em regime de empreitada global, conforme memorial descritivo 

e demais diretrizes técnicas”. 

 

Após receber o parecer contábil e do setor de engenharia (em anexo ao processo), declaramos 

habilitadas as empresas C. Souza do Amaral, R. E. Construtora e Empreendimentos Ltda. 

 

A empresa P. R. da Costa Construtora Eireli - declarada ME, não apresentou a certidão 

exigida na cláusula 3.2. letra k) dentro do prazo previsto, e não solicitou prorrogação no prazo de entrega. 

Desta forma a empresa P. R. da Costa Construtora Eireli está inabilitada, por não atender as exigências 

do edital. 

 

Aberto o prazo para apresentação de recursos de cinco dias úteis, iniciados no próximo dia útil 

a publicação desta ata. 

 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, que vai lavrada em ata e assinada pelos 

presentes e publicada no site oficial do município, dou fé pública e assino. 

 

 

Jucier Lopes Paiva 

Membro da Comissão de Licitações 

 

 

Vera Beatriz Guerreiro Machado  

Membro da Comissão de Licitações 

 

 

Valdir Rodrigues da Silva Júnior 

Membro da Comissão de Licitações 
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