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ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - PROCESSO  N° 

SES-PRC-2021/49094 
 

A Comissão Julgadora designada para os trabalhos da Tomada de Preço nº 001/2022, 
procedimento licitatório tratado no - PROCESSO N° SES-PRC-2021/49094, execução 
de serviços de engenharia no galpão sito Av. Jabaquara, nº 2500, Jabaquara/São 

Paulo, após análise das propostas (Envelope nº 1) apresentadas pelas licitantes, 
decidiu com o seguinte julgamento:  

 
CLASSIFICAÇÃO:  
1º - Nelfram Construções e Comércio LTDA EPP, CNPJ nº 04.697.657/0001-00, no 

valor total de R$ 930.920,02 (novecentos e trinta mil, novecentos e vinte reais e dois 
centavos);  

2º - Fak Construções LTDA EPP, CNPJ nº 26.705.314/0001-83, no valor total de R$ 
940.941,13 (novecentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e um reais e treze 
centavos); 

3º - Ney Costa Engenharia e Construções LTDA, CNPJ nº 10.756.291/0001-04, no 
valor total de R$ 948.824,87 (novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e sete centavos); 
4º - J&S Engenharia e Comércio LTDA ME, CNPJ nº 28.752.298/0001-05, no valor 
total de R$ 1.094.785,34 (um milhão, noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais e trinta e quatro centavos);  
5º - Direction & Quality Construções e Participações LTDA - EPP, CNPJ nº 

27.743.648/0001-04, no valor total de R$ 1.101.752,47 (um milhão cento e um mil, 
setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos); 
6º - CHG Engenharia e Construções LTDA - EPP, CNPJ nº 08.698.415/0001-92, no 

valor total de R$ 1.116.568,69 (um milhão, cento e dezesseis mil, quinhentos e 
sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos). 

Fratella Engenharia Eireli, CNPJ nº 22.317.948/0001-08, no valor total de R$ 7º 
1.189.400,00 (um milhão, cento e oitenta e nove mil e quatrocentos reais); 
8º - Construtora Brasfort LTDA, CNPJ nº 07.907.117/0001-00, no valor total de R$ 

1.238.812,84 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e doze reais e 
oitenta e quatro centavos);  

 
DESCLASSIFICACÃO: 
Ação Construção e Serviços de Reforma Eireli, CNPJ nº 23.957.804/0001-89, no valor 

total de R$ 993.050,27 (novecentos e noventa e três mil, cinquenta reais e vinte e 
sete centavos) por não ter atendido aos itens 7.3.1 e 4.1.6. 

 
A empresa Nelfram Construções e Comércio LTDA EPP, para a assinatura do contrato, 

caso sagre-se vencedora do certame, deverá prestar a garantia adicional, em 
conformidade com o Parágrafo Segundo, do Artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Todas as empresas apresentaram os documentos solicitados na Ata de abertura deste 
certame.  
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Ficam os autos franqueados para vista pelas empresas licitantes, através de seus 
representantes legais, e fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 

da publicação do presente ato, para eventual interposição de recursos. 
. Eu, Lucidalva Felix Rocha, ________________________________, digitei. 
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