
            PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017 – JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO

A  Comissão  Municipal  de  Licitações,  após  julgamento  das  propostas  apresentadas  pelas  empresas
participantes da Tomada de Preços nº 04/2017, cujo objeto é a contratação das Obras de ampliação do prédio da
EMEF Anna Ruiz Fernandes Furlani, localizada no Residencial Paraíso - Pederneiras/SP, proferiu a seguinte decisão:

a) Ficam classificadas: em primeiro lugar a proposta da empresa MONTANA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA,
pelo valor total de R$ 196.308,30 (cento e noventa e seis mil, trezentos e oito reais e trinta centavos); em segundo
lugar a  proposta  da empresa CONSTRUTORA F.E  DA SILVA LTDA-ME,  pelo valor total  de R$ 199.732,20 (cento e
noventa e nove mil,  setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos);  em terceiro lugar a proposta da empresa
HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelo valor total de R$ 208.707,77 (duzentos e oito mil, setecentos e
sete  reais  e  setenta  e  sete  centavos);  em  quarto  lugar  a  proposta  da  empresa  R  F  PORTO  ENGENHARIA  E
ARQUITETURA EIRELI-ME, pelo valor total de R$ 211.120,99 (duzentos e onze mil, cento e vinte reais e noventa e nove
centavos); em quinto lugar a proposta da empresa E TORRES ARCOVERDE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, pelo valor total
de R$ 215.675,00 (duzentos e quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais); em sexto lugar a proposta da empresa
PLAW CONSTRUÇÕES  E  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS LTDA ME,  pelo  valor  total  de  R$  217.854,03  (duzentos  e
dezessete mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e três centavos); em sétimo lugar a proposta da empresa CVT
CONSTRUTORA  INCORPORADORA  E  SERVIÇOS  GERAIS  LTDA EPP,  pelo  valor  total  de  R$  219.076,62  (duzentos  e
dezenove  mil,  setenta  e  seis  reais  e  sessenta  e  dois  centavos);  em  oitavo  lugar  a  proposta  da  empresa  EPC
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pelo valor total de R$ 228.552,00 (duzentos e vinte oito mil, quinhentos e cinqüenta e dois
reais); em nono lugar a proposta da empresa KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA EPP, pelo valor total de R$
236.387,04 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) e; em décimo lugar a
proposta da empresa ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R$ 238.890,62 (duzentos e trinta e oito
mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos); uma vez que os preços estão de acordo com o estimado
no Anexo III – Planilha Orçamentária, do Edital.

A  vista  do  resultado  apresentado,  esta  Comissão  houve  por  bem  ADJUDICAR a  proposta  da  empresa
MONTANA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, pelo valor total de R$ 196.308,30 (cento e noventa e seis mil,
trezentos e oito reais e trinta centavos); com todas as demais condições conforme Edital.

Pederneiras, 31 de outubro de 2017.

LUIS CARLOS RINALDI
 Pres. da Com. Mun. de Licitações
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MIRIAN DA SILVA BOMBONATTE 
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