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Aos 29 (vinte e nove) dias do Mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniu-se a 
comissão de Licitação nomeada pela Portaria 4374/2022, para credenciamento e abertura dos 
envelopes de Habilitação da licitação supracitada, que tem como objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de reforma para adaptação de sala multifuncional, na Escola 
Municipal Professor Arthur Nunes de Medeiros, pela Secretaria Municipal de Educação, 
conforme edital e seus anexos. Protocolaram os envelopes de habilitação e propostas as 
empresas: PARTHENON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 33.616.347/0001-12, representada 
por seu sócio o Sr. Igor Soldati Nicolato, inscrito no CPF nº 108.596.356-00. Feito o 
credenciamento, a comissão de licitação rubricou os envelopes de habilitação e proposta 
devidamente lacrado passando para o representante da empresa realizar o mesmo 
procedimento. Aberto o envelope de habilitação, realizada a devida análise pela comissão de 
licitação de Rodeiro, concluiu-se o seguinte resultado: a empresa PARTHENON ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no CNPJ 33.616.347/0001-12, cumpriu todos os itens do edital, sendo declarada 
habilitada. Tendo em vista a apresentação dos Termos de Renúncia do Prazo Recursal da Primeira 
e Segunda Fase, foi aberto o envelope de Proposta, tendo a mesma apresentado o valor global 
de R$ 46.801,79 (quarenta e seis mil oitocentos e um reais e setenta e nove centavos) sendo 
declarada vencedora. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada. Para constar, foi lavrada a 
presente Ata, que segue assinada pelos membros da comissão e demais presentes. 
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