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Ata nº 019/2019 

Tomada de Preços Nº. 011/2019 

Processo Nº. 2295/2019 

 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove 

horas e quinze minutos, na sede da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, composta por, Eliandro Victor Zancanaro, Presidente interino, Rodrigo 

Madrona de Souza, membro e Addo José Prado Silva, membro suplente. Aberta a sessão, o 

presidente da CPL informa que houve impugnação ao instrumento convocatório, porém julgada 

improcedente por entender não assistir razão, não alterando o instrumento convocatório, bem 

como o mesmo teve suas publicações efetuadas na forma da lei em todos os meios necessários. 

Informou ainda que as empresas PAS – Projeto, Assessoria e Sistema Eireli inscrita no CNPJ nº 

08.593.703/0001-82; Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME inscrita no CNPJ nº 

22.025.889/0001-02; Hermes Engenharia LTDA - ME inscrita no CNPJ nº 23.946190/0001-30; 

J.S. Engenharia E Arquitetura Ltda – ME inscrita no CNPJ 29.091.107/0001-74 e empresa 

Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 06.881.771/0001-11, 

retiraram o edital e compareceram ao certame assim representadas: Empresa PAS – Projeto, 

Assessoria e Sistema Eireli representada pela senhora Iris Maria Paludo Duran Lúcio; Empresa 

Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME representada pelo senhor Elvandro Juvenal Flores 

Borges, a Empresa Hermes Engenharia LTDA - ME representada pela senhora Luara Ferreira 

Zolinger Gonzato Hermes, e Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli - EPP 

representada pelo senhor Tiago Fernando Martins, já a empresa J.S. Engenharia E Arquitetura 

Ltda – ME, não enviou representante. 

 

Continuando o Presidente da CPL abriu os envelopes de habilitação das 

empresas proponentes os quais foram analisados pela Comissão Permanente de Licitação e 

licitantes presentes, onde houve as seguintes ocorrências: 

 

Passados por esta fase o presidente suspendeu a sessão por oito dias úteis 

para que o contador da prefeitura municipal de Cerejeiras senhor Silvio César Rossi, analise o 

balanço patrimonial das empresas participantes no certame, em conformidade com o item 5 e 

subitens 5.2., 5.3., 5.3.1. do edital. 

 

Desde já fica informado aos licitantes presentes que no dia 12 de agosto de 

2019, será informado aos licitantes sobre o resultado de habilitação os quais deverão neste 

momento apresentar suas intenções de recursos ou desistência destes sendo em caso de desistência 

do recurso ficando desde já marcada a data de abertura das propostas das empresas que atenderam 

os índices solicitados para o dia 14 de agosto de 2019 para a abertura das propostas a ser realizada 

as 09:00 horas. Informa ainda aos interessados que na eventual manifestação de recursos será 

imediatamente suspensa a data de abertura das propostas e aberto o prazo de cinco dias úteis para 

juntada dos memoriais. Sem mais nada a constar ou declarar, o Presidente da CPL encerrou a 

sessão às doze horas e quinze minutos. Esta Ata será assinada pelos licitantes presentes e pela 

Comissão: 
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Presidente Interino – Eliandro Victor Zancanaro _______________________________ 

Membro Suplente – Addo José Prado Silva ___________________________________ 

Membro – Rodrigo Madrona de Souza ______________________________________ 

Licitante – Iris Maria Paludo Duran Lúcio __________________________________ 

Licitante – Luara Ferreira Zolinger Gonzato Hermes ___________________________ 

Licitante – Tiago Fernando Martins _________________________________________ 

Licitante – Elvandro Juvenal Flores Borges ___________________________________ 

 

 


