
 

 

EDITAL 038/2019 – RESULTADO 

Instalada em 03 de janeiro de 2020, a sessão de abertura do procedimento de Coleta de Preços nº 

038/2019, verificou-se que 03 empresas apresentaram propostas, analisadas as propostas, a Comissão 

de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição de Bens e Serviços deliberou, classificando 

as propostas na seguinte ordem:  

Primeira colocada – JP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor total de R$ 97.341,02 

(noventa e sete mil trezentos e quarenta e um reais e dois centavos). 

Segunda colocada – ARUÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, com o valor total de R$ 

100.021,59 (cem mil reais e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos). 

Terceira colocada – CONCILIO CONSTRUTORA LTDA, com o valor total de R$ 231.121,39 (duzentos 

e trinta e um mil cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos). 

A Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição de Bens e Serviços analisou a 

documentação de habilitação da primeira colocada: JP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

concluindo por sua desclassificação, pelo descumprimento do item 2.6 do Edital, em análise da 

documentação de habilitação da segunda colocada: ARUÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

EPP, a Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição de Bens e Serviços 

considerou regular a documentação apresentada.    

A fim de maximizar resultado em termos de qualidade de preço, seguindo o descrito no Regulamento de 

Compras e Contratação de Obras e Serviços, nos termos do artigo 15, parágrafo segundo, o CEJAM 

negociou as condições da oferta com a segunda colocada e proclamou como vencedora do certame 

ARUÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, pelo o valor mensal de R$ 97.341,02 (noventa e 

sete mil trezentos e quarenta e um reais e dois centavos). A contratação de ARUÁ ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP, deverá prosseguir conforme o previsto no Regulamento de Compras e 

Contratação de Obras e Serviços. 

São Paulo, 06 de janeiro de 2020. 
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