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ATA DE CLASSICAÇÃO 

 

Processo Licitatório nº 049/2018 

Modalidade – Tomada de preços nº 01/2018 

Critério de julgamento - menor preço. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de praça infantil na rua 
Cristiano Martins da Costa, em Marliéria/MG. 

 

As oito horas do dia 21 (vinte e um) de novembro de dois mil e dezoito, no setor de licitação da 
Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na Praça JK, nº 106 – Centro, reuniram-se os membros 
da Comissão de Licitação, nomeados pelo Prefeito Municipal através da Portaria nº 150/2018, para 
decisão final da Tomada de Preço nº 01/2018. Conforme relatório técnico da Aton Arquitetura 
Engenharia Ltda, responsável pelo setor de engenharia da Prefeitura de Marliéria, enviado à 
Comissão de Licitação todas as empresas habilitadas atenderam ao edital, sendo assim: 

Licitante Observações – Classificação 

EMPRESA: AGOSTINHO F. PEREIRA 
EIRELI, CNPJ: 30.365.655/0001-24 – Sem 
representante na sessão. 

E-mail: heloisadornelas@yahoo.com.br 

E-mail: jmpconstrutora@yahoo.com  

CLASSIFICADA e VENCEDORA do processo 
com o valor global de  R$103.785,59 (cento e três 
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e 
nove centavos) - 1º Lugar   

EMPRESA: FD ENGENHARIA EIRELI – ME, 
CNPJ: 26.070.598/0001-89 – Representada 
por Douglas Felisberto de Carvalho – CPF nº 
059.378.246-10. 

Telefone: (31) 98904-4132 

E-mail: fdobras@outlook.com 

CLASSIFICADA com o valor global de 
R$120.438,22 (cento e vinte mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais e vinte e dois centavos) - 2º Lugar  

EMPRESA: CONSTRUTORA RAINER & 
MACHADO LTDA, CNPJ: 15.280.565/0001-
47 – Representada por Reginaldo Rainer 
Almeida Barros, CPF: 759.418.646-04. 

Telefone: (31) 99988-1404 

E-mail: reginaldo.rmconstrutora@gmail.com 

CLASSIFICADA com o valor global de 
R$124.770,95 (cento e vinte e quatro mil, setecentos 
e setenta reais e noventa e cinco centavos) - 3º 

Lugar 

EMPRESA: ENGEVALE CONSTRUCOES 
EIRELI – EPP, CNPJ: 18.851.256/0001-78 - 
Sem representante na sessão. 

Telefone: (31) 3847-4026 

E-mail: engevale2@gmail.com 

CLASSIFICADA com o valor global de 

R$132.664,46 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) - 
4º Lugar 
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Considerando o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso administrativo 
quanto à proposta de preços, item 8.2 do edital, a Comissão de Licitações deliberou pelo 
encerramento da fase de classificação das propostas de preços as 09 hs 15min. Transcorrido este 
prazo sem apresentação de recurso a empresa declarada vencedora deverá apresentar planilha de 
composição de custos unitários no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto no item 5.7 do 
edital. OBS: A licitante adjudicatária deverá prestar garantia para a execução da obra no valor 
correspondente a 5% do valor do contrato. (garantia exigida para a assinatura do contrato) item 
11.1 do edital. Nada mais, foi lavrada a presente ata, lida, aprovada e subscrita pelos presentes. 
Marliéria, 21 de novembro de 2018.  

 

Gerson Quintão Araújo 

Presidente 

 

Luciene Malaquias Quintão 

Membro da Comissão 

Suelen Avelino da Trindade 

Membro da Comissão 

 

Neila Cristina de Figueiredo Almeida 

Membro da Comissão 

Filipe Henrique Fernandes da Costa 

CREA: 222303/D 

Engenheiro Civil 
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