
EDITAL 025/2019 – RESULTADO 

 

Instalada em 22 de outubro de 2019, a sessão de abertura do procedimento de Coleta 

de Preços nº 025/2019, verificou-se que 04 empresas apresentaram propostas, 

analisadas as propostas, a Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de 

Aquisição de Bens e Serviços deliberou pela contratação apenas dos itens: 

Implantação dos Consultórios Odontológicos e Substituição do telhado, classificando-

se as propostas na seguinte ordem: primeira colocada: Aruá Engenharia e 

Construções Ltda., com o valor de R$ 396.351,50 (trezentos e noventa e seis mil, 

trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) e pintura geral da Unidade: R$ 

59.353,22 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois 

centavos), segunda colocada: Construtora Concílio Ltda., com o valor de R$ 

410.356,99 (quatrocentos e dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e 

nove centavos) e pintura geral da Unidade: R$ 74.615,48 (setenta e quatro mil, 

seiscentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), terceira colocada: R&D 

Comércio, Serviços e Projetos Ltda., com o valor de R$ 423.464,47 (quatrocentos e 

vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e 

pintura geral da Unidade: R$ 80.091,82 (oitenta mil, noventa e um reais e oitenta e 

dois centavos) e quarta colocada: JE Estigone EPP., com o valor de R$ 431.843,17 

(quatrocentos e trinta e um reais, oitocentos e quarenta e três reais e dezessete 

centavos) e pintura geral da Unidade: R$ 85.159,04 (oitenta e cinco mil, cento e 

cinquenta e nove reais e quatro centavos). A Comissão de Avaliação de Conformidade 

de Processos de Aquisição de Bens e Serviços analisou a documentação de 

habilitação da primeira colocada: ARUÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

dando-a por regular proclamou como vencedora do certame ARUÁ ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA., com o valor de R$ 396.351,50 (trezentos e noventa e seis 

mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) pelos itens: 

Implantação dos Consultórios Odontológicos e Substituição do telhado e R$ 59.353,22 

(cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) pela 

pintura geral da unidade. A contratação de ARUÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.. deverá prosseguir conforme o previsto no do Regulamento de Compras e 

Contratação de Obras e Serviços. 

 

São Paulo, 22 de Outubro de  2019. 

 

_______________________________ 

                                                         Coordenação Logística 

 


