
 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região 
Coordenadoria de Licitações 
Comissão Permanente de Licitação 

 

1 

Processo Compra nº 0593/2015 – Concorrência 
Assunto: Contratação de empresa especializada em engenharia de construção civil para 
execução das obras de construção de imóvel para abrigar a Vara do Trabalho de Porto 
Ferreira, conforme especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
 

RELATÓRIO 
 
A Comissão Permanente de Licitação adota o relatório de fls. 914/915 dos presentes autos e 
a ele dá sequência. 
Abertas as propostas Comerciais na data de 30 de novembro de 2015, às 14 horas, com 
lavratura de Ata de Abertura, FL. 1.207. 
Juntados aos autos todos os documentos referentes às propostas comerciais retiradas dos 
envelopes, às fls. 921 a 1.108 e 1.111 a 1.206; bem como as extraídas das mídias em 
formato digital, fls. 1.214 a 1.322 e 1.325 a 1.430, procedeu-se ao julgamento nos termos 
que se seguem: 
 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
A Comissão Permanente de Licitação adota as INFORMAÇÕES 203 e 206/2015-CPO, fls. 
1.213 e 1.433. A primeira, com pedido de diligência sobre falhas formais nas propostas das 
empresas concorrentes, devidamente supridas conforme Despacho da CPL, fl. 1.432. A 
segunda considera cumpridas todas as exigências editalícias por parte das empresas 
habilitadas. Assim, a CPL julga vencedora do certame a proposta da empresa CÂMARA E 
GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., pelo critério de menor preço, conforme 
subitem 9.1 do instrumento convocatório, com o valor de sua proposta, fl. 1.325, com preço 
global de R$ 2.979.539,47 (dois milhões novecentos e setenta e nove mil quinhentos e 
trinta e nove reais e quarenta e sete centavos). 
 
Destarte, fica, assim, classificada em 2º lugar, a proposta da empresa EAP ENGENHARIA 
LTDA., com o valor de sua proposta, fl. 1.657, com preço global de R$ 3.269.836,35 (três 
milhões duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco 
centavos). 
 
Afixe-se. Publique-se. 
 
 
  Campinas, 4 de dezembro de 2015. 
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