
 

CONVITE Nº 01/2016 – JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO 
 
 A Comissão Municipal de Licitações, após análise das propostas apresentadas pelas 
empresas participantes do Convite nº 01/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a elaboração do Plano Diretor de Turismo do Município de Pederneiras, 
proferiu a seguinte decisão: 
 
 Ficam classificadas: em primeiro lugar a proposta da empresa ROJO ROSSETO 
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, pelo valor total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil 
reais); em segundo lugar a proposta da empresa FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA LTDA EPP, pelo valor total de R$ 44.986,00 (quarenta e quatro mil e novecentos e 
oitenta e seis reais); em terceiro lugar a proposta da empresa KLEIBER JORGE DA SILVEIRA ME, 
pelo valor total de R$ 47.720,00 (quarenta e sete mil e setecentos e vinte reais); em quarto lugar a 
proposta da empresa CONSULTUR ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA ME, pelo valor total de R$ 
49.378,00 (quarenta e nove mil e trezentos e setenta e oito reais); em quinto lugar a proposta da 
empresa  DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, pelo valor total de R$ 53.700,00 
(cinqüenta e três mil e setecentos reais); em sexto lugar a proposta da empresa MARIA CHRISTINA 
CURY VIEIRA COELHO ME, pelo valor total de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais); em sétimo 
lugar a proposta da empresa PRB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, pelo valor total de R$ 
59.990,00 (cinqüenta e nove mil e novecentos e noventa reais); em oitavo lugar a proposta da 
empresa HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA, pelo valor total de R$ 64.000,00 
(sessenta e quatro mil reais) e em nono lugar a proposta da empresa SAFRA GEOTECNOLOGIA E 
GESTÃO LTDA, pelo valor total de R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais);  uma 
vez que os preços estão de acordo com o estimado pela Secretaria de Compras e Licitações. 
 
 A vista do resultado apresentado, esta Comissão houve por bem ADJUDICAR a proposta da 
empresa ROJO ROSSETO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME, pelo valor total de R$ 44.000,00 
(quarenta e quatro mil reais); com todas as demais condições conforme Edital. 
 

       Pederneiras, 07 de março de 2016. 
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