
  

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO No 4/2021: 

  ATA 1/2021 DA COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITACOES DA FDSBC 
- CONCORRENCIA PUBLICA N* 1/2021 - 

(1: SESSAO PUBLICA) 
OBJETO: Contratac&o de empresa especializada na prestac&o de servicos de reforma para modernizac&o da fachada do Edificio Java da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, compreendendo o fornecimento de mao de obra, materiais € edguipamentos indispensaveis & sua execuc&0. 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de-dois mil e vinte e um, a CJL/FD registra gue recebeu e protocolou, antes do inicio da presente sessêo publica, as 9h10 (nove horas e dez minutos), os envelopes `A” e `B” da empresa W ANDRADE CONSTRUTORA, ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ n* 24.357.773/0001-98. Ato continuo, as nove, horas e vinte e nove minutos, no Auditêrio Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, a Comissêo de Julgamento de Licitacées (CJL/FD) reuniu-se para a sessêo publica de Abertura de Envelopes da Concorrência PUiblica ne 1/2021, em observência ao disposto no artigo 43, da Lei Federal n* 8.666/1993, e no Item 4 do instrumento coNvocatorio. Preliminarmente, a CJL/FD identificou due até o dia vinte e sete de maio de 2021, as 
empresas relacionadas a seguir entregaram, tempestivamente. os envelopes “A” e “B”: 
  

  

  

  

    

Ne EMPRESA CNPJIMF ENTREGA 

|| EERSTE OOSTERSE esse] HE 
2 | HARUS CONSTRUGOES LTDA. 06.165.485/0001-50 rd 
3 | PCS TECNOLOGIA E LOCACAOLTDA. 07.753.834/0001-17 El 
4 | SPALLA ENGENHARIA EIRELI 05.633.207/0001-17 kr           A CJL/FD registra gue compareceram & vertente sessao publica os representantes legais elencados a 

seguir, consoante &s disposicêes dos subitens 4.3.2, 4.3.3, 4.33.1 e 4.3.4 do Edital: 
EMPRESA CNPJ/MF REPRESENTANTE 
  

  

  

Laurentino José Feliciano 
CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E G ELETRONICA LTDA. 55.996.615/0001-01 | RG n* 12.838.035-4 SSPI/SP 

CPF/MF n* 047.767.688-01 

Luiz Vicente Giamarini 

HARUS CONSTRUCOES LTDA. 06.165.485/0001-50 | RG ne 5.596 .587-8 SSPISP 

CPF/MF n* 692.630.198-00 

Karina de Fêtima Macedo 
Zanichelli 

RG ne 27.890.723 SSP/SP 

CPF/MF n 276.962.068-18 

SHOPSIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA. 02.120.261/0001-70 | Douglas Cesaêrio 

Luan Patrick C. Oueiroz 

RG n* 49.190.732-1 
A CJLIFD recebeu, durante a sessêo publica, os envelopes “A” e “B” das empresas SHOPSIGNS OBRAS EE 
SERVICOS LTDA. e TETO CONSTRUTORA S/A. Seguidamente, para resolucêo guanto & aceitabilidade 
dos envelopes entregues em sessê&o piblica, a CJL/FD analisou o item 4.3 da norma editalicia, o gual 
expressamente delimita o prazo para entrega dos envelopes devidamente lacrados, identificando um erro 
de digitacê&o na descric&o por extenso do hor&rio. Por isso, por unanimidade, decidiu-se aceitar a entrega 
das documentacêes até as 17 horas (dezessete horas) do dia 27 de maio de 2021, retificando pela presente 
ata o item 4.3 do Edital. Insta salientar gue o uitimo envelope entregue tempestivamente foi recebido as 
16h$0 (guinze horas e cinguenta minutos) de ontem. O representante da empresa SHOPSIGNS OBRAS E 
SERVICOS LTDA. optou por retirar-se da sessêo publica, firmando declarac&o de préprio punho acerca da 
entrega e possivel nêo aceitac&o dos envelopes, sendo gue a CJL/FD recebeu e protocolou os referidos 

  

  

  

  

  

  PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA. 07.753.834/0001-17 
  

  

  

TETO CONSTRUTORA S/A 13.034.156/0001-35             

n 
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envelopes. Ap6s a retificac&o do horêrio limite do item 4.3 do instumento convocatêrio, a CJL/FD decidiu 

contatar a Consultoria Técnica Juridica da Faculdade de Direito de Sêo Bernardo do Campo visando a& 

confimacao do entendimento inicial de gue nêo seria possivel a aceitac&o dos envelopes entregues apos o 

prazo estabelecido, confirmando a decis&o da CJL/FD. Dessa forma, a CJLIFD anunciou a todos os 

presentes a decisao de nao aceitar a documentacao das empresas W ANDRADE CONSTRUTORA, 

ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, 
CONSTRUTORA SI/A, visto a entrega posterior ao prazo estabelecido no item 4.3 do edital. Neste 
momento, o representante da empresa TETO CONSTRUTORA S/A optou por reti 

Autarguia Municipal 

SHOPSIGNS OBRAS E SERVIGOS LTDA. 

  

e TETO 

r-se da sessêo publica, 
firmando declarac&o de préprio punho acerca da entrega e nêo aceitacêo dos envelopes, os dguais foram 
recebidos e protocolados. Ato continuo, os membros da CJL/FD vistoriaram, ainda lacrados, todos os 

envelopes aceitos, sendo certo de gue a observência do subitem 4.3 do Edital foi unanime por parte 
das licitantes CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. HARUS 
CONSTRUCOES LTDA., PCS TECNOLOGIA E LOCAGAO LTDA. e SPALLA ENGENHARIA EIRELI A 
representante da empresa PCS TECNOLOGIA E LOCAGAO LTDA. informou a CJL/FD gue nêo estava 
credenciada, mas permaneceria para assistir & sessêo publica, firmando decla 

  

ac&0 de préprio punho 

  

  

  

  

  

            
  

constatando as informacêes supracitadas. Abertos os envelopes “A”, os documentos de habilitac&o foram 

frangueados aos membros da mesa. A CJL/FD apurou o atendimento as condicêes de participagêo no 

certame, especialmente preconizadas no item 2 da peca editalicia, sendo ague todas as concorrentes 

obedeceram, na integra, suas imposicêes. Ato continuo, a CJL/FD iniciou a analise dos documentos de 
Habilitac&o em compatibilidade com o item 3 do Edital e, simultaneamente, frandueou os documentos de 

Oualificacêo Técnico-Operacional e Profissional (itens 34 e 34.1) para o exame dos especialistas 
terceirizados atuantes, Eng.3 Civil Aina Selles Pereira dos Santos e Eng.” Civil Elidio Nunes Vieira, pela 
Contratada Construtora Terra Sol Ltda. - ME. No due concerne & Habilitacëo, findo o exame dos 
documentos de todas as empresas due concorrem no certame, a CJL/FD passa a oonsignar: 

HABILITACAO 
CLD 

CONSTRUTORA, 

LICITANTE AGS GONSTRUGGES PCSTECNOLOGIA | ENGENHARIA 
DETETORESE LTDA E LOCAGAO LIDA. EIRELI 
ELETRONICA ` 

LTDA. 

HABILITACAO Atendeu integralmente Atendeu || Afendeu || Afendeu . 
JURIDICA as exigências do integralmente as integralmente as integralmente as 
(3.1) subitem 3-1 exigenclas do exigenclas do exigenclas do 

subitem 3.1 subitem 3.1 subitem 3.1 

Atendeu 
integralmente as 
exigências do 
subitem 3.2, sendo 

due houve 

REGULARIDADE Atendeu Atendeu ogsnesa agente 2 
FISCALE , np. ar mene integralmente as | integralmente as va ee sa 
TRABALHISTA Eie " exigências do | exigências do Er ro d o 
(3.2) ' subitem 3.2 subitem 3.2. eel end 

Fazenda Municipal, 

bem  como do 

Certificado de 
Regularidade do 

' FGTS (CRP). 
GUALIFICAGAO Aéndeu inteorsimente | Atendeu Atendeu Atendeu 
ECONOMICO- ed EER ER di integralmente as | integralmente as | integralmente as 
FINANCEIRA bas exigências do | exigências do | exigências do 
(3.3) ' subitem 3.3 subitem 3.3 subitem 3.3 

GUALIFICACAO Atendeu integralmente | Atendeu Atendeu Atendeu 
TECNICO- as exigências do | integralmente as | integralmente as | integralmente as 
OPERACIONAL Subitem 3.4 exigências do | exigências do | exigências do 

) - " 
U 9 Y AT 
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N AF # 
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(3.4) subitem 3.4 subitem 3.4 subitem 3.4. 
Em diligência, a 
CJL/FD verificou a 
situac&o da certid&o 

de registro de pessoa 
fisica expedido pelo 

CREA-SP dos 
Engenheiros 
indicados COMO 

responsaveis 

téêcnicos Alex Sandre 
Pereira Amann e 
Valentim Pereira 
Valente Filho, visto 
due nao 

apresentaram a 

situac&o atva do 

referido registro, 
sendo gue constatou- 
se a regularidade de E 

ambos junto ao Ee de 

AE 1 têcnico-profissional, 
entendimento dos pela tale do 

Engenheiros apresentac&o de especialistas 
se atestados due 

OUALIFICACGAO Atendeu (ercelrizados atuantes ComMprovem - Atendeu integralmente | : -. |Aina e Elidio, a EP TECNICO- as exigëncias do | iNtegralmente AS | situac&o  atlva do | eXPeriëncia e 
PROFISSIONAL subted 2 21 exigências do ii ee no CREA-Sp | Capacidade têcnica 
(3.4.1) ,E subitem 3.4.1 ' $ acervos | servicos 

ererdi similares, limitadas 

as parcela de maior 
apresentados, bem elevandis com 

dio indicag&o relac&o & execuc&o 
vo)... IrEpolisaves de esauadria de 

leenieos, in pele de vidro (3.4.1, 
continuo, OS 

      
Engenheiros 
terceirizados 
sugeriram diligência 
junto a licitante para 
COMPprovacao de 
experiëncia e 

capacidade técnica 
em servicos 

similares, limitadas as 

parcela de `maior 

relevência com 

relacêo a& execucê&o 

de revestimento em 

ACM (34.1, a.2), 
visto due o 

documento 
apresentado nêo 
restou claro neste 

MK aspecto.   
a.4). 
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A ; Atendeu Atendeu Atendeu 
EE EE hiender, sam ene integralmente as | integralmente ês | integralmente as 
2 bien F exigências do | exigências do | exigências do 

(3.8) U subitem 3.5 subitem 3.5 subitem 3.5         
  

Nesta perspectiva, a CJL/FD declara habilitadas, para prosseguir na Concorrência Publica n* 1/2021, as 
empresas CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONIOCA LTDA e HARUS 
CONSTRUGOES LTDA. Com relac&o & empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, considerando a analise 
especializada da Eng.” Civil Aina Selles Pereira dos Santos e Eng.” Civil Elidio Nunes Vieira, nêo restou 
comprovada a gualificac&o técnico-profissional (item 3.4.1), pela falta de apresentacê&o de atestados gue 
Comprovem experiëncia e capacidade técnica em servicos similares, limitadas as parcela de maior 

relevência com relacao & execuc&o de esguadria de pele de vidro (34.1, a.4), restando inabilitada. Com 

relac&o & empresa PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA., a Eng.2 Civil Aina Selles Pereira dos Santos e 
Oo Eng.” Civil Elidio Nunes Vieira, pela Contratada Construtora Terra Sol Ltda. - ME. indicaram a ausência 
da certid&o de registro de pessoa fisica expedido pelo CREA-SP dos Engenheiros indicados como 
responsaveis técnicos Alex Sandre Pereira Amann e Valentim Pereira Valente Filho, visto aue nao 

apresentaram a situacao ativa do referido registro. A CJL/FD, em diligência no sitjo institucional do CREA- 
SP (httos://creanet1.creasp.org.br/ServicosOnline/Profissional/PesaguisaPublicaProfissional aspx), constatou 
a regularidade de ambos junto ao CREA-SP. Dessa forma, conforme entendimento dos Engenheiros 
especialistas terceirizados atuantes, a situacêo ativa do registro no CREA-SP valida os acervos técnicos 
apresentados, bem como a indicacêo como responsaveis têcnicos. Ato continuo, os Engenheiros 
terceirizados sugeriram diligência junto & licitante para comprovacê&o de experiëncia e capacidade técnica 
em servicos similares, limitadas as parcela de maior relevência com relacê&o & execucao de revestimento em 
ACM (3.4.1, a.2), visto gue o documento apresentado n&o restou claro neste aspecto. A CJL/FD acatou a 
sugestêo e informou aos licitantes presentes guanto & necessidade de diligéncia junto & empresa PCS 
TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA., concedendo o prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar de 31 de maio 
de 2021, salientando gue o prazo finda- -se em dia de expediente da Faculdade de Direito de S&o Bernardo 
do Campo. Foi aberta a oporh in sa aos licitantes Reen para andlise dos documentos habilitatorios 

  

      

   
mais havendo a tratar, foi en ja a se$ssao/ pk i pi 
Michelle Heleno Araujo de Mello, 

sd Wit 

AM Oaks onde Filad Ifo gs 

aid da CJL/FD Membro da CJL/FD 
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Mee 
nes LN 

Construtora Terra Sol Lida. - ME 
Engenheiro Civil Terceirizado 

CREA: 5063366547 

    
   

  

' Laurentifo Po Feliciano. / Luiz Vide 
CLD CONSTRUTORA, LACOS 
DETETORES,Ê ELETRONICA 

LTDA. 

  

 


