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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/10/17331 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. 

ASSUNTO: Tomada de Preços N.º 02/2016. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MEZANINO DA NOVA SEDE FUMEC – MUNICÍPIO 

DE CAMPINAS-SP. 

 

 

TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

 

Reuniu-se nesta data, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 

a Comissão Permanente de Licitações da FUMEC, nomeada pela Presidente da FUMEC, 

através da Portaria nº 82/2016, composta por Julio Katsuhiko Yoshino, Nelson Gonçalves e 

Lucas Gimenez Pavanello, a fim de analisar as Propostas referentes à Tomada de Preços em 

epígrafe. Em atendimento ao benefício da Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 16.187/2008 registramos que a licitante 

Tesla Engenharia e Comércio Ltda.-EPP apresentou sua proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, dentro do prazo estipulado, em cumprimento os 

subitens 10.5 e 10.5.1 do edital. Com fundamento na conclusão alcançada pela análise 

técnica das propostas efetuada pelo Engenheiro Bruno Aramaki e com base nos critérios 

para classificação e julgamento previstos no item 10 do edital, a Comissão decide por: 

 

I) CLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que segue: 

 

a) Em primeiro lugar: TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP – 

CNPJ 52.048.907/0001-24, no valor global de R$1.013.409,25 (um milhão, treze 

mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos). 

 

b) Em segundo lugar: CONSTRUTORA EDIZA INCORPORAÇÃO E 

COMÉRCIO LTDA – CNPJ 04.705.730/0001-49, no valor global de 

R$1.013.499,40 (um milhão, treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

quarenta centavos).  
 

c) Em terceiro lugar: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 

03.102.401/0001-40, no valor global de R$ 1.047.743,14 (um milhão, quarenta e sete 

mil, setecentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).  

 

d) Em quarto lugar: CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA – CNPJ 

06.122.379/0001-99, no valor global de R$ 1.067.004,89 (um milhão, sessenta e sete 

mil, quatro reais e oitenta e nove centavos). 
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e) Em quinto lugar: R WEISSENRIEDER DIAS EPP – CNPJ 03.495.291/0001-24, 

no valor global de R$1.099.635,10 (um milhão, noventa e nove mil, seiscentos e 

trinta e cinco reais e dez centavos), (2ª colocada para exercer o direito de preferência 

na contratação - empate ficto). 

 

II) FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos 

termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Área Administrativa e 

Financeira da FUMEC, no endereço Rua Dr. Quirino n.° 1562 – 2° andar – Edifício 

Aquarius – Centro – Campinas/SP, no horário das 8h30min às 12h00min e das 14h00min 

às 16h30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e achado 

conforme, vai assinado por todos os presentes. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
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