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Em cumprimento ao item 9.7 do edital e ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 

Complementar n2  123/2006, tornamos publico que a empresa SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI 

— ME protocolou na data de 31/08/2020 proposta de prego, para usufruir o beneficio que dispõe 

o  Art.  45 do referido diploma legal supracitado, proposta esta, que tem o valor total global de 

R$ 2.116.627,40 (dois milhões e cento e dezesseis mil e seiscentos e vinte e sete reais e quarenta 

centavos). 

Desta feita, sendo declaradas pela comissão CLASSIFICADAS para esta fase. Em análise 

ao prego ofertado chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 12  Lugar: SERRACON 

CONSTRUÇÕES EIRrIE  corn  a proposta de R$ 2.116.627,40 (dois milhões e cento e dezesseis mil 

e seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos); 22 Lugar: TETO CONSTRUTORA S/A com a 

proposta de R$ 2.118.853,66 (dois milhões e cento e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e seis centavos); 32  Lugar A. MIMURA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA com a 

proposta de R$ 2.190.164,78 (dois milhões, cento e noventa mil, cento e sessenta e quatro reais 

e setenta e oito centavos); 42  Lugar:  NEW SOLUTION  SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-EPP com 

a proposta de R$ 2.392.952,85 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e em 59  Lugar: CONSTRUDAHER 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com a proposta de R$ 2.398.651,45 (dois milhões, trezentos e 

noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). 

Decorrido o prazo de recurso referente julgamento das propostas de pregos. 

Convocamos as empresas participantes da licitação modalidade Tomada de Pregos, n2  01/2020 

para a sessão de abertura dos envelopes n° 2 Habilitação, que ocorrerá na data 03/09/2020, as 

10h00, no Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra.  

VICTOR  UG s o IVE OS ANJOS 

Presiden e da Comissão Licitação 

Câmara M nicipal de Taboão da Serra 

Estrada São Francisco, 2013 - Jd.  Wanda  — Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Folic/Fax: 4788-9300. 
Visite o  site  da Câmara — Intrilwww.camarataboao.sp.gov.hr  


	Page 1

