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Aos 10 (dez) dias do Mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), reuniu-se a comissão de 
Licitação nomeada pela Portaria 4209/2021, para abertura dos envelopes dos envelopes de 
proposta da licitação supracitada, que tem como objeto: contratação de empresa de engenharia 
para reforma na Escola Municipal Professor Arthur Nunes de Medeiros, situada na Rua Sebastião 
Contim, no 315, Centro, Rodeiro-MG; conforme plantas, planilha orçamentária de custos, 
cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo/descritivo e demais documentos 
disponibilizados para a realização da obra. Nenhum representante das licitantes compareceu na 
sessão. Foram abertos os envelopes de proposta das empresas habilitadas, sendo a 
classificação: primeira classificada LACOSTA COSNTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 
19.286.643/0001-71, valor total R$ 195.780,40 (cento e noventa e cinco mil setecentos e oitenta 
reais e quarenta centavos), sendo declarada vencedora; segunda classificada LD 
CONSTRUÇPOES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 15.120.886/0001-84, valor total R$ 
196.973,37 (cento e noventa e seis mil novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos); 
terceira classificada AGILIZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 
29.974.747/0001-22, valor total R$ 200.258,88 (duzentos mil duzentos e cinquenta e oito reais e 
oitenta e oito centavos); quarta classificada AGUIAR ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ 
25.289.569/0001-40, valor total R$ 201.097,19 (duzentos e um mil noventa e sete reais e 
dezenove centavos);  quinta classificada LUCIANO MORAES SILVEIRA EIRELI, inscrita no 
CNPJ 35.456.613/0001-12, valor total R$ 207.092,96 (duzentos e sete mil noventa e dois reais e 
noventa e seis centavos); sexta classificada MELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
FERROMAIS EIRELI, inscrita no CNPJ 23.733.204/0001-37, valor total R$ 207.196,93 (duzentos 
e sete mil cento e noventa e seis reais e noventa e três centavos); sétima classificada 
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 03.893.285/0001-25, com o valor total 
de R$ 211.682,45 (duzentos e onze mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco 
centavos); oitava classificada ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
42.778.523/0001-03, com o valor total de R$ 211.750,73 (duzentos e onze mil setecentos e 
cinquenta reais e setenta e três centavos); nova classificada FA CONSTRUTORA  E 
ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 26.048.484/0001-32, valor total R$ 219.411,95 
(duzentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos). Foi aberto o 
prazo para apresentação de recurso, sendo que, não havendo interposição de recurso, o objeto 
será adjudicado e homologado para a empresa vencedora. Nada mais havendo, foi lavrada a Ata, 
que segue assinada pelos membros da comissão e demais presentes. 
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