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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO ENVELOPE DE PROPOSTA Nº 01 

TOMADA DE PREÇOS 01/2020 - EACH – REFORMAS UATI60+ E TELHADOS   

 

PROCESSO Nº. 2020.1.368.86.7 

 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, nas dependências da 

Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, às 

14h00min, a Comissão Julgadora de Licitações, analisando a documentação 

solicitada no item 5.1 do Edital para Reformas UATI60+ e Telhados da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades EACH/USP, sito a Avenida Arlindo Bettio, nº. 

1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo, sendo que foram recebidos os documentos 

e a proposta devidamente lacrada das empresas: 

  

 RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME; 

 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA.; 

 EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.; 

 CONSTRUTECH EIRELI – ME; 

 ROBERTO LEAL TEODORO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL; 

 

A Comissão Julgadora de Licitações, dando continuidade aos trabalhos para 

avaliação das propostas procedeu a análise e verificou o seguinte resultado:  

 

LOTE 1 – REFOMAS DO ESPAÇO UATI60+ 

 

1ª RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME apresentada a proposta de 

R$70.012,00 (setenta mil e doze reais). 

 

2ª EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. apresentada a proposta de 

R$70.888,76 (setenta mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos). 
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3ª CONSTRUTECH EIRELI – ME apresentada a proposta de R$71.024,00 (setenta e 

um e vinte e quatro reais). 

 

4ª CONSTRUTORA BRASFORT LTDA. apresentada a proposta de R$72.128,00 

(setenta e dois mil cento e vinte e oito reais). 

 

5ª ROBERTO LEAL TEODORO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL apresentada a proposta de R$73.053,29 (setenta e três mil e cinquenta e três 

reais e vinte e nove centavos). Na análise desta empresa, foi verificada divergência 

entre os valores da proposta (total e unitários). Assim, conforme item 9.2.1. do edital, 

prevalece o apurado pela somatória dos produtos dos preços unitários pelas 

respectivas quantidades. 

 

LOTE 2 – REFORMA DOS TELHADOS 

 

1ª RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME apresentada a proposta de 

R$255.395,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais). 

 

2ª CONSTRUTECH EIRELI – ME apresentada a proposta de R$265.647,16 (duzentos 

e sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos). 

 

3ª CONSTRUTORA BRASFORT LTDA. apresentada a proposta de R$298.947,01 

(duzentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e um centavo). 

 

4ª EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. apresentada a proposta de 

R$299.043,88 (duzentos e noventa e nove mil e quarenta e três reais e oitenta e oito 

centavos). 

 

5ª ROBERTO LEAL TEODORO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL apresentada a proposta de R$337.014,11 (trezentos e trinta e sete mil e catorze 

reais e onze centavos). Na análise desta empresa, foi verificada divergência entre os 

valores da proposta (total e unitários). Assim, conforme item 9.2.1. do edital, prevalece 



 

Rua Arlindo Béttio, 1.000 | Ermelino Matarazzo | São Paulo – SP | 03828-000 | www.each.usp.br 

o apurado pela somatória dos produtos dos preços unitários pelas respectivas 

quantidades. 

 

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso. 

 

Os membros da Comissão Julgadora de Licitação, assinam a presente ata.  

 

 

Comissão de Licitação 

 

Leonardo Marras Xavier   _________________________________ 

Tiago Marcelino dos Reis Teixeira  _________________________________ 

Rafael Henrique Biscaro     _________________________________ 


