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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/10/36.801. 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. 

ASSUNTO: Tomada de Preços N.º 01/2016. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia 

e arquitetura para os projetos executivos de reforma do CEPROCAMP Prefeito Antônio da 

Costa Santos no Município de Campinas/SP. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

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

através da Portaria nº 82/2016, composta por Julio Katsuhiko Yoshino, Adriana Aparecida 

Ruella Teodoro, Amanda Acioli Miguel. Com fundamento na conclusão alcançada pela 

análise técnica das propostas efetuada pelo Engenheiro Bruno Aramaki e dos pareceres 

jurídicos acolhidos 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: SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA EPP – 

CNPJ 58.623.406/0001-00, no valor global de R$ 138.360,00 (cento e trinta e oito 

mil, trezentos e sessenta reais). 

 

b) Em segundo lugar: EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP – CNPJ 

05.741.409/0001-82, no valor global de R$ 149.622,00 (cento e quarenta e nove mil, 

seiscentos e vinte e dois reais). 

 

c) Em terceiro lugar: VALENTE, VALENTE ARQUITETOS EIRELI – CNPJ 

56.824.592/0001-10, no valor global de R$ 157.249,32 (cento e cinquenta e sete mil, 

duzentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos). 

 

d) Em quarto lugar: MURILO MARCON CASSIMIRO EIRELI ME – CNPJ 

12.164.720/0001-71, no valor global de R$ 157.950,00 (cento e cinquenta e sete mil, 

novecentos e cinquenta reais). 
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e) Em quinto lugar: RALCON ENGENHARIA LTDA EPP – CNPJ 

53.255.709/0001-02, no valor global de R$160.380,00 (cento e sessenta mil, 

trezentos e oitenta reais). 

 

f) Em sexto lugar: DIRETÓRIO DA ARQUITETURA & URBANISMO S/S LTDA 

– CNPJ 71.741.193/0001-80, no valor global de R$169.997,80 (cento e sessenta e 

nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). 

 

g) Em sétimo lugar: CONSTRUTORA CAVALLARI LTDA EPP – CNPJ 

07.761.644/0001-41, no valor global de R$ 179.009,60 (cento e setenta e nove mil, 

nove reais e sessenta centavos). 

 

h) Em oitavo lugar: S2 ENGENHARIA DE SÃO PEDRO LTDA EPP – CNPJ 

15.275.061/0001-39, no valor global de R$ 181.618,20 (cento e oitenta e um mil, 

seiscentos e dezoito reais e vinte centavos). 

 

i) Em nono lugar: SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA EPP – CNPJ 

04.123.086/0001-09, no valor global de R$ 182.420,00 (cento e oitenta e dois mil, 

quatrocentos e vinte reais). 

 

j) Em décimo lugar: DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA EPP – CNPJ 

17.695.703/0001-84, no valor global de R$ 188.526,00 (cento e oitenta e oito mil, 

quinhentos e vinte e seis reais). 

 

k) Em décimo primeiro lugar: PAM ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI  

EPP – CNPJ 13.653.840/0001-03, no valor global de R$193.951,29 (cento e noventa 

e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos). 

 

l) Em décimo segundo lugar: GABINETE PROJETOS DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA – CNPJ 19.065.633/0001-06, no valor global de 

R$197.569,17 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e 

dezessete centavos). 

 

m) Em décimo terceiro lugar: L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO 

DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA – CNPJ 53.020.152/0001-12, no valor 

global de R$200.086,20 (duzentos mil, oitenta e seis reais e vinte centavos). 

 

n) Em décimo quarto lugar: CEC - CARMELLO PROJETOS EIRELI EPP – CNPJ 

04.380.306/0001-71, no valor global de R$200.830,00 (duzentos mil, oitocentos e 

trinta reais). 
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o) Em décimo quinto lugar: OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E 

GERENCIAMENTO LTDA EPP – CNPJ 02.136.688/0001-67, no valor global de 

R$ 213.871,60 (duzentos e treze mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta 

centavos). 

 

p) Em décimo sexto lugar: LOFT INTERIORES ARQUITETURA E 

CONSTRUÇÃO LTDA EPP – CNPJ 04.686.641/0001-00, no valor global de 

R$216.980,00 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta reais). 

 

q) Em décimo sétimo lugar: RGSE - PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ 38.880.696/0001-60, no valor global de R$ 220.130,78 (duzentos e vinte mil, 

cento e trinta reais e setenta e oito centavos). 

 

r) Em décimo oitavo lugar: ARKHITEKTON ASSOCIADOS LTDA – CNPJ 

67.978.379/0001-80, no valor global de R$ 252.033,40 (duzentos e cinquenta e dois 

mil, trinta e três reais e quarenta centavos). 

 

s) Em décimo nono lugar: FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA EPP – CNPJ 

00.286.988/0001-05, no valor global de R$ 267.009,00 (duzentos e sessenta e sete 

mil e nove reais). 

 

t) Em vigésimo lugar: KJ - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS 

EIRELI ME – CNPJ 07.266.994/0001-31, no valor global de R$298.890,00 

(duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa reais). 

 

II) DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, pelos motivos 

abaixo discriminados:  

 

- FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S EPP – CNPJ 06.200.718/0001-08 e  

LABRE PROJETOS E SERV. DE ENGENHARIA E INTERIORES EIRELI EPP – 

CNPJ 22.654.121/0001-90,  por apresentarem irregularidades em suas propostas comerciais 

capazes de dificultar o julgamento, incorrendo nos subitens 10.6 e 10.6.2 do edital. 

 

- PERILLO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA EPP – CNPJ 09.477.765/0001-91, 

por apresentar proposta com preço manifestamente inexequível quando comparado com os 

praticados no mercado e pesquisados por esta Fundação, incorrendo nos subitens 10.6 e 

10.6.3 do edital, além de ter apresentado valor irrisório para o item 01.07 da sua proposta 

comercial, em clara ofensa ao disposto no artigo 44, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

III) 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. 
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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.  

Campinas, 02 de agosto de 2016. 

Comissão Permanente de Licitações 

FUMEC 

 

Ciente. Publique-se. 

 

 

 

 

SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

Presidente da FUMEC 

 

 

 

 

 


