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ATA 2/2021 DA COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITACOES DA FDSBC 
-CONCORRENCIA PUBLICA N* 1/2021 - 

(22: 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 mêo de obra, materiais e eauipamentos indispensêveis & sua execuc&o. 
  

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as nove horas e trinta minutos, no Auditerio 
Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campoe, a CJL/FD 'se reuniu 
para a reabertura da sessêo publica da Concorrência PUiblica n* 1/2021, aguardando a presenca, no referido 
auditorio, dos representantes das licitantes interessadas due aguardavam na portaria Barentz, os guais 
chegaram as nove horas e trinta e sete minutos. A Secretêria da Comiss&o de Julgamento de Licitacêes 
“(CJL/FD) declarou reaberta a sessêo publica neste hor&rio, comparecendo os representantes legais das 
empresas elencadas a seguir: 
  

  

  

EMPRESA CNPJ/MF ` REPRESENTANTE 

Luiz Vicente Giamarini 

HARUS CONSTRUCOES LTDA. 06.165.485/0001-50 | RG n 5.596.587-8 SSPISP 
  

CPF/MF n* 692.630.198-00 

Fernando Henrigue Dias da Silva 

PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA. 07.753.834/0001-17 | RG ne 24.407.441-0 SSP/SP 

CPF/MF n* 219.695.418-73 

Karoline Marcela Ferreira Mendes 
VPP ENGENHARIA EIRELI 04.860.624/0001-30 | RG ne 38.180.813-0 

CPF/MF n? 448.752.088-63 
A CJLIFD informou gue recebeu, tempestivamente, da empresa PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA,, 
propriamente em 4 de junho de 2021, as guinze horas e nove minutos, o envelope contendo a documentac&o complementar solicitada em diligéncia na sessêo plblica realizada em 28 de maio de 2021, 
para comprovac&o de experiëncia e capacidade técnica em servicos similares, limitadas as parcelas de 
maior relevência, em especial no gue tange & execuc&o de revestimento em ACM (3.4.1, a.2). Os membros 
da CJL/FD vistoriaram, ainda lacrado, o envelope e os documentos apresentados foram frangueados a 
especialista terceirizada atuante, Eng.2 Civil Aina Selles Pereira dos Santos, pela Contratada Construtora 
Terra Sol Ltda. - ME, gue ratificou a COMPprovacêo de experiëncia e capacidade técnica com relac&o a& 
execucêo de revestimento em ACM (3.4.1, a.2 do Edital). O representante da empresa PCS TECNOLOGIA 
E LOCACAO LTDA,, por sua vez, informou a CJL/FD due nêo estava credenciado, mas permaneceria para 
assistir & sessêo publica. Findo o exame dos referidos documentos, a CJUFD passa a consignar gue a 
empresa PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA. atendeu integramente as exigências do subitem 3.4.1 do 
Edital, declarando-a habilitada para prosseguir no vertente certame. Os documentos apresentados em 
diligência pela empresa PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA foram disponibilizados e analisados pelos 
representantes legais presentes. Ato continuo, a Secretêria da CJL/FD anunciou due, ap6s a Sessêo 
Publica de 28 de maio de 2021, por volta das duinze horas, foi notificada da presenca de um envelope na 
Portaria Barentz da FDSBC, direcionado a Secêo de Compras e Contratos, com vistas & participacêo na 
Concorrência PUublica n* 1/2021, remetido pela empresa VPP ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
n* 04.860.624/0001-30, nao distribuido regularmente pela Secê&o de Administracê&o da FDSBC. A CJL/FD 
expês gue, diante do ocorrido, assim gue recebeu o envelope em maos, deliberou por investigar se o 
referido envelope atendeu aos reguisitos minimos de participacêo, em especial guanto & entrega 
tempestiva. Ao analisar o envelope e o protocolo de entrega apenso ao mesmo, nê&o encontrou data e 
horaêrio do recebimento do envelope pela Portaria Barentz do Prédio da FDSBC. Nêo havia, tampouco, 
assinatura do receptor por parte da FDSBC. A CJL/FD elucidou due contatou os segurancas presentes no 
dia da abertura dos envelopes, guestionando se o recebimento do envelope da VPP ENGENHARIA EIRELI 
havia ocorrido no dia 28 de maio de 2021 e, recebendo a resposta negativa, perguntou sobre o recebimento 
no dia anterior, sendo a resposta inconclusiva, visto gue no dia 27 de maio de 2021 outros Segurancas 
estavam no plantê&o. A CJL/FD explanou ague decidiu, por unanimidade, apurar junto & licitante  VPP 
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ENGENHARIA EIRELI a data e horêrio de entrega do envelope, contatando a representante da referida 

empresa, Sra.. Karoline, aue prontamente respondeu due o envelope havia sido entregue & Sra. Valdice 

Justina do Carmo, &s treze horas e sete minutos do dia 27 de maio de 2021, assim como remeteu via 

aplicativo de mensagens imagens do protocolo de recebimento assinado, bem como da mensagem do 

responsaêvel, confirmando a entrega do envelope. A CJL/FD informou gue, alcancada tal informacêo, decidiu 

por unanimidade remeter o processo & Secao de Administrac&o da FDSBC, responsêvel por gerir o 

Contrato de prestac&o de servicos terceirizados de vigilancia patrimonial desarmada, solicitando gue fossem 

averiguadas as circunstêancias, a fim de esclarecer o ocorrido. A CJL/FD aclarou gue a Chefia da Sec&o de 

Administrac&o da FDSBC efetuou as diligéncias necessarias e ratificou gue a Sra. Valdice Justina do Carmo 

recebeu o envelope da empresa VPP ENGENHARIA EIRELI no dia 27 de maio de 2021, por volta das doze 

horas e guinze minutos, consoante declaracêo expressa. Diante de todo o exposto, a CJL/FD anunciou a 

todos os presentes a decisêo de receber e abrir os envelopes da empresa VPP ENGENHARIA EIRELI, bem 

como analisar os documentos habilitat6rios da licitante em epigrafe, sendo certo de gue a aludida empresa 

observou, com denodo, o prazo estabelecido no subitem 4.3 do Edital, a saber, 27 de maio de 2021 até as 

dezessete horas. A CJLIFD apurou o atendimento as condicêes de participacêo no certame, especialmente 

preconizadas no item 2 da peca editalicia, sendo gue a licitante VPP ENGENHARIA EIRELI obedeceu, na 

integra, suas imposicêes. Seguidamente, a CJL/FD iniciou a analise dos documentos de Habiltac&o em 

compatibilidade com o item 3 do.Edital e, simultaneamente, frangueou os documentos de Oualificacao 

Técnico-Operacional e Profissional (itens 3.4 e 3.4.1) para o exame da especialista terceirizada atuante, 

Eng.2 Civil Aina Selles Pereira dos Santos, pela Contratada Construtora Terra Sol Ltda. —- ME. O 

representante nêo credenciado da empresa PCS TECNOLOGIAE LOCACAO LTDA. optou por retirar-se da 

sessê&o publica as onze horas, firmando declaracêo de proprio punho constatando as informacêes 

supracitadas. No ague concerne & Habilitacêo, findo o exame dos documentos da empresa VPP 

ENGENHARIA EIRELI, a CJL/FD passa a consignar: 
  

  

  

  

HABILITACAO 

E REGULARIDADE '| GUALIFICACAO | GUALIFICAGAO | GUALIFICAGAO a 

HABLEATPO | FISCALE ECONGMICO-  | TECNICO- TÊCNICO- BOE 
3.) TRABALHISTA FINANCEIRA OPERACIONAL | PROFISSIONAL (3.5) 
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exigências do 
subitem 3.4.             Foi aberta a oportunidade aos representantes legais presentes para analise dos documentos habilitatorios 

da licitante VPP ENGENHARIA EIRELI. Nesta perspectiva, a CJLIFD declara habilitadas para 
prosseguir na Concorrência Publica n" 12021, as empresas CLD CONSTRUTORA, LACOS 
DETETORES E ELETRONICA LTDA., HARUS CONSTRUCOES LTDA., PCS TECNOLOGIA E 
LOCACAO LTDA. e VPP ENGENHARIA EIRELI. Considerando gue dos atos da Comissêo de Julgamento 
de Licitac6es caberê recurso da etapa de analise de Habilitacao, gue deverê ser apresentado por escrito, 
dirigido & autoridade competente, aos cuidados da Comissêo de Julgamento de Licitacées e protocolizados 
no endereco mencionado no subitem 6.2, fica concedido a todas as licitantes o prazo de 5 (cinco) dias uteis, 
a contar do recebimento da presente ata, nos termos do artigo 109 da Lei Federal ne 8666/1993. 
Finalmente, a CJL/FD registra ague as empresas CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E 
ELETRONICA LTDA., SHOPSIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA,, SPALLA ENGENHARIA EIRELI, TETO 
CONSTRUTOR e WANDRADE CONSTRUTORA, ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI n&o enviaram 
representantes lêgais) nêo restando lguer prejuizo &s construtoras em voga. A CJL/FD registra gue a 
remessa da presente ata sera feita AE meio eletrênico a todas as licitantes. O procésso de compra e/ou 
servico n* 4/2021, com'a présente ecis&o/ ser& remetido para exame do Senhor Presidente da Comissêo 
de Julgamento de Licitacêes da Falaaae de Direito de S&o Bernardo do Campo. Nada mais havendo a 
tratar, foi efcerrada a sess&6 publica- 7 doze horas e guinze minutos, cabendo a mim, Michelle Heleno 
Aratjo de Mellê) LO HOPE 2 “lavrar a presente ata. HUH 

Camila Filadelfo Almelida lulia Carramaschi Corrêa 

embro da CJL/FD “ Membro da CJL/FD 

bail Ni f 

f did Seixas 
Construtora Terra Sol Ltda. - ME epresentante da Secêo de Representante da Secêo de 

      Selles Rereira dos Santos Andréa Isabel 

Engenheira Civil Terceirizada Administracao Administracêo 

CREA: 5069497887 Ps 
, , 

Pa 

F N ss ) APE ee 
Kie M- t Me edes s ad - 
Karoline Marcela Ferreira Mendes Luiz Vicente Giamarni     VPP ENGENHARIA EIRELI - HARUS CONSTR ES LTDA. 

  

 




