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2ª ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas foi realizada as 

aberturas dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços das empresas habilitadas, referente ao Processo 

Administrativo nº 219/2022 – Tomada de Preços nº 013/2022 – Contratação de empresa visando a 

execução de iluminação na pista de atletismo do Ginásio de esporte Mário Covas, sito a Rua São 

Paulo, s/nº - Jd. Planalto, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 

100053/2022 firmado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de 

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

Urbano e Obras. A Comissão é composta pelos senhores CLAUDICIR ALVES VASSÃO (Presidente), 

CASSIO RIBEIRO VALENÇA, DANIEL APARECIDO DOS SANTOS, ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO, 

MARIA GABRIELLE CHAVES PEREIRA, MARJORIE YURI TAMASHIRO, MATHEUS EDUARDO DE PONTES 

PEREIRA e YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO (Membros) e DÉBORA SILVANO DE CAMARGO 

(Secretária) e o Técnico-Contábil RUBENS MARIANO, nomeados conforme Portaria nº 007/2022 de 

06/01/2022 e a Equipe Técnica: FABRICIO DE OLIVEIRA BEHENCK e MARCIO AURÉLIO CAMILLO, 

nomeados conforme Portaria nº 004/2022 de 06/01/2022. As aberturas dos envelopes foram 

realizadas conforme horário estabelecido no comunicado publicado no Diário Eletrônico do Município, 

dia 01/06/2022 (despacho 59). Os conteúdos dos envelopes foram inseridos no sistema 1Doc 

(despachos 65 a 68) e disponibilizados para conhecimento e assinatura da Comissão, incluindo a 

Equipe Técnica, que se manifestou no despacho 69 informando que: “Em análise as propostas de 

preços apresentadas para este objeto identificamos na Proposta da INSTALL TECH MANUTENÇÃO 

ELÉTRICA EIRELI. - ME- CNPJ 20.629.332/0001-47 a falta de preenchimento de valores totais para o 

item 3.1.1 conforme abaixo, não estando o mesmo considerado no preço total apresentado por esta 

empresa: 

 

Cabe-se salientar que, mesmo preenchido o campo faltante, a proposta da empresa acima citada ainda 

se manteria com o menor preço entre todas as propostas apresentadas, propostas estas sobre as quais 

não há comentários a fazer, estando aprovadas por este setor.”. Foi solicitada manifestação para a 

empresa INSTALL TECH MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI. - ME- CNPJ 20.629.332/0001-47, através do 

Ofício 1.501/2022 (despacho 70), sobre a viabilidade de que o valor do subitem 3.1.1. fosse 

considerado como desconto, para que não houvesse alteração do valor da proposta e possível 

desclassificação. A licitante manifestou estar de acordo em considerar o subitem 3.1.1 como desconto. 

Finalizada a análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitações, considerando o Menor Preço 

Global, decide CLASSIFICAR as empresas conforme segue: em primeiro lugar a empresa INSTALL TECH 

MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI – 20.629.332/0001-47, no valor global de R$ 142.598,74 (Cento e 

quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos); em segundo 

lugar a empresa G.C. DE OLIVEIRA ROSADO LTDA – CNPJ 19.556.897/0001-62, no valor global de R$ 

145.446,73 (Cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e três 

centavos); em terceiro lugar a empresa APLAUSO ENGENHARIA LTDA – CNPJ 05.248.172/0001-00, no 

valor global de R$ 152.563,23 (Cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

vinte e três centavos); e em quarto lugar a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS 
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LTDA – 78.794.427/0001-04, no valor global de R$ 154.979,37 (Cento e cinquenta e quatro mil, 

novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Fica assegurado às empresas licitantes e 

a quem possa interessar o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso, a partir da publicação 

do presente resultado no Diário Eletrônico do Município, conforme estabelecem os Art. 109 e 110 da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, ficando franqueado à V.S.ª vistas ao processo. Nada mais 

havendo a constar encerra-se a presente ata, que segue assinada digitalmente pela Comissão. 
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