
 
 

 

 

 

 
À 
DARH-1 
 
Para publicação nos seguintes jornais e meio eletrônico: 
1) Jornal Gazeta de São Paulo 
2) Diário Oficial do Estado – D.O.E. 
3) Diário Oficial da União – D.O.U. 
4) Diário Eletrônico; 
5) Por meio Eletrônico – http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web 

 
 

 A Comissão Permanente de Licitações – COJUP I, da Prefeitura Municipal de São Caetano do 
Sul, diante dos Termos do Processo Administrativo nº 22267/2019, da Concorrência Pública nº 02/2020, 
que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO DE PARQUE PÚBLICO EM ÀREA PÚBLICA 
SITUADA NA PRAÇA COMENDADOR ERMELINO MATARAZZO, Nº. 91, BAIRRO FUNDAÇÃO, 
NESTE MUNICÍPIO, RESOLVE em razão do menor preço global ofertado para o objeto da licitação e em 
razão do cumprimento a todos os itens do Edital, CLASSIFICAR, as empresas: 1ªClassificada: 
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA, CNPJ nº 43.507.235/0001-87, com o valor de R$ 8.489.132,75 
(Oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco 
centavos), 2ª Classificada: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 56.838.949/0001-10 com 
o valor de R$ 8.489.254,48 (Oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta 
e quatro reais e quarenta e oito centavos), 3ª Classificada: ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, 
EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 02.513.327/0001-92, com o valor de R$ 
8.545.661,57 (Oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e 
cinquenta e sete centavos), 4ª Classificada: SAGA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 18.882.626/0001-
29, com o valor de R$ 8.596.292,45 ( Oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e 
noventa dois reais e quarenta e cinco centavos) e 5ª Classificada: FACONSTRU CONSTRUÇÃO, 
SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELLI EPP, com o valor de R$ 8.664.496,79 
(Oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e 
nove centavos), 6ª Classificada: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.120.261/0001-
70,  com o valor de R$ 8.793.032,85 (oito milhões, setecentos e noventa e três mil, trinta e dois reais 
e oitenta e cinco centavos); 7ª Classificada: ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
52.220.894/0001-29 com o valor de R$ 8.931.476,60 (oito milhões, novecentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos; 8ª Classificada: ECG ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA EIRELI, CNPJ Nº 00.986.297/0001-06 com o valor de R$ 9.029.700,54 
(nove milhões, vinte e nove mil, setecentos reais e cinquenta e quatro centavos); 9ª Classificada: 
CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº 55.996.615/0001-01 no 
valor de R$ 9.034.225,65 (nove milhões, trinta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta 
e cinco centavos); 10ª Classificada: PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
07.753.834/0001-17 com o valor de R$9.228.080,50 (nove milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitenta 
reais e cinquenta centavos);11ª Classificada: KIN ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ: 04.517.114/0001-
64 com o valor de R$ 9.356.416,49 (nove milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e 
dezesseis reais e quarenta e nove centavos);12ª Classificada: LEMAM CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 04.002.395/0001-12 com o valor de R$ 9.400.867,47 ( nove milhões, 
quatrocentos mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos); 13ª Classificada: 
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CONTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.802.330/0001-99 com o valor de 
R$ 9.998.269,52 (nove milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais 
e cinquenta e dois centavos); 14ª Classificada: TEIXEIRA DE FREITAS ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA, CNPJ nº 57.912.479/0001-50, com o valor de R$10.507.818,44 (dez milhões, quinhentos e sete 
mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). E AINDA, , intime-se a empresa 
FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELLI EPP, 
que apresentou a declaração de EPP conforme exigido no item 5.4.1.1 do Edital, para que, no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta publicação, para fazer uso do seu benefício, apresentando 
nova proposta de preço, inferior aquela mais bem classificada, conforme prevê o §1º do art.44 da Lei 
Complementar 123/2006 e item 5.4.2 do Edital, que deverá ser protocolada, das 10:00 às 16:00 horas, na 
Secretaria Municipal de Obras e Habitação, da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, situada na 
Rua Eduardo Prado, 201, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul Prosseguindo, publique-se no jornal que 
veicula os atos oficiais do município, atualmente, o Gazeta de São Paulo, Diário Oficial do Estado, Diário 
Oficial da União e Diário Eletrônico, ficando assim, todos intimados nos termos do artigo 109, inciso I, 
alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores  
 

São Caetano do Sul, 24 de julho de 2020. 

 

Vladimir Guirado Candido  
Presidente da Comissão Julgadora Permanente de Licitação- COJUP I 




