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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – PROCESSO Nº 123/2022 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e 

arquitetura para continuação da construção do terminal rodoviário no município de 
Rio Grande da Serra. 
 
Aos 10 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (2022), 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 Eduardo Divino da Silva e os membros: Daniela Aparecida 
Ferreira Magalhães, Juliana Oliveira da Silva, Verônica Rodrigues da Silva e 
Vinicius Cardoso Alves da Silva, consoante a nomeação pela Portaria nº 09/2021 de 
07/01/2022, para proceder ao julgamento das propostas de preços da licitação em 
epígrafe. A Comissão relatou que ao 09 (nono) dia do mês de março de dois mil e 
vinte e dois (2022), 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 da proposta em relação a empresa participante do certame. A 
saber: 
 
1 – HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 
31.258.472/0001-72 – atendeu as exigências do edital, resta à COPEL declarar 
classificada neste certame, com fulcro no item suprareferido.  
  
 
Destarte, o resultado da fase da proposta de preços dessa licitação fica assim 
firmado: 
 
1ª Colocada: HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 
31.258.472/0001-72 - Valor Total – R$ 2.137.222,27; 
 
Diante da classificação acima, a Comissão declarou a empresa HIDROPAV 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA vencedora da Tomada de preços Nº 
01/2022, sendo o valor global ofertado R$ 2.137.222,27 (dois milhões cento e trinta 
e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete 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.  
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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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