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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO   PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO 
 

 

Processo n.º  38269 / 22 

 

 

Concorrência: n.º 12 / 22 

 
 

 
Ref.: Recebimento dos envelopes, análise e julgamento das propostas. 

 

 

 

Às 09:30 h  do dia 27 / 05  / 2022, nas dependências da sala onde se 

encontra instalada a Comissão Permanente de Licitação nomeada 

através de Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila 

Caldas, reuniram-se seus membros com a finalidade específica de 

receber os envelopes de nº 01 contendo a Documentação e os envelopes 

de nº 02 contendo a Proposta das empresas interessadas em participar 

do certame, e dar continuidade à formalização da Concorrência supra, 

que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

construção de passarela de interligação nos terminais rodoviários 

metropolitano e municipal, com a estação da CPTM e Av. Francisco 

Pignatari neste município, oriundo do Processo  Administrativo  n.º  

38269 / 22.  

 

 
Até a data e hora de encerramento para entrega dos envelopes, 

entregaram os invólucros de Documentação, e Proposta, devidamente 

lacrados, a empresa: 
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 TETO CONSTRUTORA S/A. 

 

Fase de Habilitação 

Iniciada a fase de habilitação, foram abertos os envelopes de nº 01 
contendo a documentação da proponente, e exibidos os seus conteúdos 

aos presentes para exame, rubrica e crítica na forma regulamentar, 
analisados os documentos foi considerada habilitada a empresa: 
 

 

 TETO CONSTRUTORA S/A. 

 
 

 
Fase de Classificação 
 
Em ato contínuo, conforme previsto no item 11.6 do edital, e não 

havendo manifestação de interposição de recurso, foi aberto o envelope 

de nº 02 contendo a Proposta e obteve-se o resultado abaixo: 

 

VALOR ESTIMADO: R$ 26.195.565,74 

 

TETO CONSTRUTORA S/A – R$ 25.931.098,58  

 

A empresa TETO CONSTRUTORA S/A foi considerada classificada 
para prestar os serviços objeto desta licitação por ter ofertado o menor 

preço. 
 

 
Esteve presente à sessão para assessorar a Comissão o Eng. Cledson 
Alvarenga CREA-SP nº 5063368308, e matrícula nº 52190 da Secretaria 

Municipal de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, que efetuou a 
análise dos atestados. 
 

 
O resultado de ambas as fases desta licitação será publicado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo.  
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se 

lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada 
conforme vai assinada por todos. 

 

Comissão Permanente de Licitação: 

 

Eliana dos Santos Soares Santana – Presidente  

 

Leydiane Ferreira dos Santos – Membro   

 

Bruna Valença Mallorga – Membro  

 

Fernando Pereira da Silva – Membro - Exonerado 

 

Pietro Vincenzo - Secretário 

 

Eng. Cledson Alvarenga CREA-SP nº 5063368308 - matrícula nº 52190 – 

Assistente da Comissão 

 

Representante Credenciada: 

 

 

TETO CONSTRUTORA S/A – Priscila Macedo Bernardo dos Santos 

 


