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ATA DA SESSÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021 

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA INTEGRAL 
 
 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do Mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), reuniu-se a comissão 
de Licitação nomeada pela Portaria 4209/2021, para credenciamento e abertura dos envelopes de 
Habilitação da licitação supracitada, que tem como objeto: contratação de empresa de engenharia 
para revitalização da Escadaria e Praça do Cruzeiro, conforme edital e seus anexos. Protocolaram os 
envelopes as empresas SUDESTE ENGENHARIA E CONTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 
16.914.341/0001-02, neste ato representada por sua procuradora a Sra. Annelise Ribeiro, portador do 
CPF 141.964.906-03 e a empresa PARTHENON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
33.616.347/0001-12, não sendo representada na sessão. Feito o credenciamento, foram abertos os 
envelopes de Habilitação sendo que as empresas cumpriram todas as exigências e foram declaradas 
habilitas. Tendo em vista a apresentação do termo de renúncia da primeira fase por todas as empresas 
participantes, foram abertos os envelopes de proposta, sendo declarada a empresa PARTHENON 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 33.616.347/0001-12 com a melhor proposta no valor total de 
R$ 30.236,33 (trinta mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), sendo declarada 
vencedora. Com a segunda melhor proposta ficou a empresa SUDESTE ENGENHARIA E 
CONTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 16.914.341/0001-02, com o valor total de R$ 32.803,89 (trinta 
e dois mil oitocentos e três reais e oitenta e nove centavos). Somente a empresa SUDESTE 
ENGENHARIA E CONTRUTORA LTDA abriu mão da segunda fase, sendo assim, foi aberto o prazo 
para apresentação de recurso, sendo que, não sendo apresentado, o objeto será adjudicado para a 
empresa declarada vencedora. Nada mais havendo, a sessão foi suspensa. Foi lavrada a Ata, que 
segue assinada pelos membros da comissão e demais presentes. 
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