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RDC PRESENCIAL Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia  
de ampliação e reforma do edifício da quimioterapia do Hospital Mário Gatti, com 
fornecimento de material, mão de obra, ferramental, acessórios e equipamentos 
necessários conforme memoriais descritivos, projeto arquitetônico e complementares, 
planilha orçamentária, cronograma e seus anexos.  
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃ O 
 
A Comissão Permanente de Licitações com base na análise técnica da proposta (fls. 
772/787), da qualificação técnica (fls. 458/598), da regularidade jurídica, fiscal, e 
trabalhista (fls.417/456) e da qualificação econômico-financeira (fl. 599/635) da empresa 
que ofertou o maior percentual de desconto, decide por:  
 
1) CLASSIFICAR  em primeiro lugar a proposta da empresa Leman Construções e 
Comércio S/A , com o percentual de desconto de 28,0331% sobre o valor orçado pela 
Rede Mário Gatti, resultando sua proposta no valor global de R$ 4.323.836,46 (Quatro 
milhões trezentos e vinte e três mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis 
centavos). 
 
2) HABILITÁ-LA,  posto que atendeu às exigências consignadas no edital. 
 
3) FIXAR prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar do 
Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-902, 
Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 1700. 
 

Campinas, 29 de outubro de 2018. 

 

 

_______________________________ 
Rogério Lazzarini de Oliveira 

Presidente da Comissão  
Permanente de Licitações 
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Elisangêla Rodrigues de Oliveira 

Membro 
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Rogério Ferreira de Carvalho 

Membro 


