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Processo Compra nº 314/2018 – Concorrência 
Assunto: Contratação de empresa especializada em engenharia de construção civil para 
a construção de imóvel para abrigar a Vara do Trabalho de Fernandópolis 
 
 
 

RELATÓRIO 
 
A Comissão Permanente de Licitação adota o relatório de fls. 1739 dos presentes autos e 
a ele dá sequência. Interpostos Recursos pelas duas empresas inabilitadas às fls. 
1742/1752 (Gomes & Benez Engenharia Ltda) e às fls. 1754/1777 (Seta Construtora 
Ltda). Contrarrazões pela Engerb Construções e Incorporações Ltda. Ambos os recursos 
sucessivamente denegados pela Comissão Permanente de Licitação e pela Diretoria-
Geral, conforme fls. 1778/1782. 
Dada publicidade da data de abertura das propostas comerciais, conforme fls. 1741 e 
1784, e abertas as propostas na data de 25 de outubro de 2018, às 14 horas, com 
lavratura de Ata de Abertura, fls. 1917. 
Juntados às fls. 1785/1914 dos autos todos os documentos retirados do envelope, 
referentes à proposta comercial da única empresa habilitada, procedeu-se ao julgamento 
nos termos que se seguem: 
 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
Considerando o valor proposto abaixo do valor estimado, a Comissão Permanente de 
Licitação, toma por base a Informação da área técnica nº 056/2018-CPO, fl. 1920, 
conforme segue: 
 

Analisamos as documentações apresentadas pela empresa Engerb 
Construções e Incorporações Ltda. referente à proposta técnica 
para a execução das obras de construção de imóvel para a Vara do 
Trabalho de Fernandópolis, Processo CP0314/2018 e temos a 
informar a proposta atende ao solicitado no edital. 

 

Ante o exposto, a CPL julga vencedora do certame a proposta da empresa ENGERB 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pelo critério de menor preço, conforme 
subitem 9.1 do instrumento convocatório, com o valor de sua proposta, fl. 1787, com 
preço global de R$ 1.898.999,99 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). 
 
Afixe-se. Publique-se. 
 
 
  Campinas, 26 de outubro de 2018. 
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