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ATA – IV DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze 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”. 

 

Na data e hora previamente estipulada foram abertos os envelopes de propostas de preços (2), 

ficando conforme abaixo: 

R. E. Construtora e Empreendimentos Ltda – declarada ME valor total R$ 202.320,17; 

P. R. da Costa Construtora Eireli - declarada ME valor total R$ 218.225,82; 

C. Souza do Amaral – declarada ME valor total R$ 223.858,38 

 

O menor preço apresentado está dentro do valor da planilha orçamentária estimada para este 

processo. Ao analisar as propostas e demais documentos solicitados, todas as empresas apresentaram 

em conformidade com o solicitado em edital. 

Sendo assim, a empresa R. E. Construtora e Empreendimentos Ltda é declarada 

vencedora do certame. 

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

a publicação desta ata. 

Não havendo apresentação de recursos dentro do prazo estipulado, encaminhamos processo 

para análise jurídica e homologação do ordenador de despesas.  

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 

 

Joseane de Souza 

Membro da Comissão de Licitações 

 

Valdir Rodrigues da Silva Júnior 

Membro da Comissão de Licitações 
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