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4ª ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 – PROCESSO Nº 478/2021 
 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e 
sinalização das ruas: Registro e Pacaembu (estaca 23 a estaca 28+8, 15 e 
embocadura) e muro de gabião na Travessa João Américo e execução de 
pavimentação, passeio público e drenagem na Travessa João Américo. 
 
Ao 27º (vigésimo sétimo) dia do mês de julho de dois mil e vinte e um (2021), às 
15h00min, reuniram-se na sala do Departamento de Compras, Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, situada na Rua do 
Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP; a Comissão Permanente de 
Licitações – COPEL com a Presidente Juliana Oliveira da Silva e os membros: 
Daniela Aparecida Ferreira Magalhães, Samuel Ricardo Lopes de Almeida, 
Verônica Rodrigues da Silva e Vinicius Cardoso Alves da Silva, consoante a 
nomeação pela Portaria nº 089/2021 de 21/01/202, para proceder ao julgamento 
das propostas de preços da licitação em epígrafe. A Comissão relatou que ao 23º 
(vigésimo terceiro) dia do mês de julho de dois mil e vinte e um (2021), fora 
realizada a sessão de abertura dos envelopes 02 “Proposta de Preços”.  
 
Iniciados os trabalhos da COPEL procedeu a análise das propostas em 
consonância com o despacho do Secretário de Obras e Planejamento, passando a 
relatar a análise das propostas em relação a cada empresa participante do certame. 
A saber: 
 
1 – RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ: 
10.277.133/0001-63 – atendeu as exigências do item 5 do edital, resta à COPEL 
declarar classificada neste certame, com fulcro no item suprareferido.  
 
2 – CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 08.183.516/0001-20 - 
apresentou erro de digitação na planilha de quantidades e preços unitários, 
apresentando divergência na somatória do valor global da proposta o qual foi 
sanada pela Comissão, conforme o item 5.5 do edital registra a COPEL que, após 
as alterações, o valor global da proposta passou de R$ 794.599,20 para R$ 
794.609,90, ou seja, houve uma dedução de R$ 10,70 de forma que o valor global 
ofertado não foi majorado, pelas razões acima expostas resta à COPEL declarar a 
empresa classificada neste certame, com fulcro no item suprareferido. 
 
3 – ACETEC CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 56.696.024/0001-81 – apresentou 
erro de digitação nos cálculos dos custos unitários dos itens 2.1 a 3.1 da planilha de 
quantidade e preços unitários divergindo o valor total da proposta, o qual foi sanado 
pela comissão, registra a COPEL que, após as alterações, o valor global da 
proposta passou de R$ 810.564,04 para R$ 810.578,80, ou seja, houve um 
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acréscimo de R$ 14,76 de forma que o valor global ofertado foi majorado, 
considerado pela comissão um erro formal. O principal objetivo de um procedimento 
licitatório, como se sabe, é suprir demandas de serviços e bens no preço mais 
vantajoso possível, atendendo-se, desta forma, o princípio do interesse público, 
pelas razões acima expostas resta à COPEL declarar a empresa classificada neste 
certame.  
 
Destarte, o resultado da fase da proposta de preços dessa licitação fica assim 
firmado: 
 
1ª Colocada: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ: 
10.277.133/0001-63 - Valor Total – R$ 744.820,07 – BDI 24,22%; 
2ª Colocada: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
08.183.516/0001-20 - Valor Total – R$ 794.609,90 – BDI 24,22%; e 
3ª Colocada: ACETEC CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 56.696.024/0001-81 - 
Valor Total – R$ 810.578,80 – BDI 24,22%; 
 
Diante da classificação acima, a Comissão declarou a empresa RENOV 
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP vencedora da Tomada de preços 
Nº 02/2021, sendo o valor global ofertado R$ 744.820,07 (Setecentos e quarenta e 
quatro mil, oitocentos e vinte reais e oito centavos).  
  
Assim, daremos ciência aos interessados através da publicação no jornal da Folha 
de Ribeirão Pires e no site oficial da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. 
Por fim, ficarão todos intimados nos termos artigo 109 do inciso I da alínea “b” da 
Lei de Licitações nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a sessão, lavrando-se a 
presente ata que vai lida e assinada pelos membros da Comissão. 
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