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4ª ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas foi dada continuidade ao 

Processo Administrativo nº 036/2022 – Tomada de Preços nº 005/2022 – Contratação de empresa 

especializada em engenharia para execução de obras de construção de muro de contenção na Rua 

Alfredo Capara, no Bairro Alay Correa, no Município de Registro/SP, a ser pago através do Termo de 

Convênio nº 100549/2021, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio de sua 

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Obras. Conforme informado na 3ª Ata de Julgamento, a empresa D F D 

CONSTRUTORA LTDA foi consultada sobre o interesse em fazer uso do direito de preferência pelo 

benefício de se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte. Conforme consta no Oficio nº 956/2022, 

despacho 80, a empresa decido fazer uso do benefício e envia a Planilha Orçamentária e o Cronograma 

Físico-Financeiro com sua nova proposta. Os documentos foram inseridos no sistema 1Doc (despacho 

82) e disponibilizado para conhecimento e assinatura da Comissão, inclusive análise da Equipe Técnica, 

que se manifestou no despacho 83 informando que a planilha estava de acordo com o atendimento aos 

requisitos do Edital. Diante do exposto, esta Comissão Permanente de Licitações, considerando o Menor 

Preço Global, decide CLASSIFICAR as empresas conforme segue: em primeiro lugar a empresa D F D 

CONSTRUTORA LTDA, no Valor Global de R$ 446.526,47 (quatrocentos e quarenta e seis mil 

quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), e em segundo lugar a empresa COPA S.A. 

COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA-AÇU, no Valor Global de R$ 446.580,39 (quatrocentos e quarenta 

e seis mil quinhentos e oitenta reais e trina e nove centavos). Nada mais havendo a constar encerra-se 

a presente ata, que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitações e Equipe Técnica. 

 

mailto:licitacao3@registro.sp.gov.br%20r
mailto:licitacao3@registro.sp.gov.br%20r

