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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N* 4/2021 

ATA 3/2021 DA COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITACOES DA FDSBC - CONCORRÊNCIA PUBLICA No 1/2024 - 
(3* SESSAO PUBLICA) 

OBJETO: Contratac&o de empresa especializada na prestac&o de servicos de reforma para modernizacê&o da fachada do Edificio Java da Faculdade de Direito de Sêo Bernardo do Campo, compreendendo o fornecimento de mao de obra, materiais e eguipamentos indispensaveis & sua exXeCUCAO. Aos dezoito dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e um, as nove horas e trinta minutos, no Auditorio Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, a Comissao de Julgamento de Licitac6es (CJL/FD) reuniu-se para a sessê0 publica de Abertura de Envelopes de Propostas Comerciais, em observêancia ao disposto no artigo 43, inciso ll da Lei Federal ne 8.666/1993 e no item 4.5, 4.5.1 e 4.5.2 do instrumento Convocatorio, das empresas habilitadas, a saber: 

  

  

  

  

  

  

EMPRESA CNPJIMF HABILITAGCAO 
CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. 55.996.615/0001-01 HABILITADA 
HARUS CONSTRUCOES LTDA. 06.165.485/0001-50 HABILITADA 
PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA. 07.753.834/0001-17 HABILITADA 
VPP ENGENHARIA EIRELI 04.860.624/0001-30 HABILITADA         
  A CJLIFD registra gue compareceram & vertente Sessao publica os representantes legais elencados a seguir, consoante as disposicêes dos subitens 4.3.2,4.3.3, 4.331e4d34 do Edital: 

LICITANTE CNPJ/MF REPRESENTANTE 

Laurentino José Feliciano 

55.996.615/0001-01 RG ne 12.838.035-4 SSP/SP 

CPF/MF n* 047.767.688-01 

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 
Ato continuo, os membros da CJL/FD vistoriaram, ainda lacrados, os envelopes `B” das empresas habilitadas, sendo certo de gue a observêancia do subitem 4.3 do Edital foi unênime por parte das licitantes Supracitadas. Abertos os envelopes "B'. as Propostas Comerciais foram frangueadas aos membros da mesa e a& especialista terceirizada atuante, Eng.2 Civil Aina Selles Pereira dos Santos, pela Contratada Construtora Terra Sol Ltda. - ME. Passou-se ao exame das Propostas apresentadas pelas proponentes. Coube & CJL/FD e & Engenheira Terceirizada examinar a compatibilidade das sobreditas propostas com o objeto licitado, as guais atenderam todas as exigências do subitem 4.5, 4.5.1 e 4.5.2 do instrumento CoNVvocatbrio, resultando na seguinte classificacao definitiva: i 

  

  

  

CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E 
ELETRONICA LTDA. 

  

  

  

            

  

  

  

  

  

      

EMPRESA PRECO PROPOSTO 
12 | HARUS CONSTRUCOES LTDA. R$ 4.626.614,70 
22 | VPP ENGENHARIA EIRELI R$ 4.638.423,90 
3% | PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA. R$ 4.727.083,95 
4* | CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. R$ 6.677.228,70     
  Preliminarmente, a CJL/FD verificou due os precos globais ofertados pelas licitantes HARUS . CONSTRUCOES LTDA., PCS TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA. e VPP ENGENHARIA EIRELI se encontram inferiores ao preco obtido em orcamento técnico elaborado pela empresa A3E Projetos Ltda. - ME, a saber: R$ 4.733.654,76 (guatro milhbes, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e cinguenta e guatro reais e setenta e seis centavos). No due concerne ao preco global ofertado pela licitante CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA., a CJL/FD verificou gue se encontra superior ao preco obtido em orcamento técnico e exXpresso no item 5 do Termo de Referência - Anexo | do Edital da presente licitac&o. Ato continuo, ap6s a analise pormenorizada da Eng.2 Civil Aina Selles Pereira 

dos Santos, somada & analise feita pela CJL/FD. entendeu-se gue as Propostas Comerciais atenderam as I Ë 
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exigéncias do Fdital de Concorrência Publica ne 1/2021. Foi aberta a oportunidade aos licitantes presentes 

para analise das propostas apresentadas por todas as empresas concorrentes. Sendo assim, restou a 

CJLIFD declarar habilitada e vencedora do vertente certame a empresa HARUS CONSTRUCOES 

LTDA., pelo preco global de R$ 4.626.614,70 (guatro milhêes, seiscentos e vinte e seis mil, 

seiscentos e catorze reais e setenta centavos), gue representa a reducao de 2,26% (dois virgula vinte 

e seis por cento) com relagao ao preco obtido em orcamento técnico, eguivalendo a R$ 107.040,06 

(cento e sete mil, guarenta reais e seis centavos). Indagada sobre a intengêo de recorrer, a licitante CLD 

CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA declinou do direito ao exercicio do direito 

recursal. Considerando gue dos atos da Comissêo de Julgamento de Licitacêes caberê recurso da etapa de 

analise de Propostas Comerciais, o gual devera ser apresentado por escrito, dirigido a autoridade 

competente, aos cuidados da Comissêo de Julgamento de Licitacêes 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 n* 8.666/1993. Finalmente, a CJL/FD 

registra gue as demais licitantes concorrentes no vertente certame nê enviaram representantes legais, naêo 

restando gualguer prejuizo as licitantes em voga. Registra, também, gue a remessa da presente ata sera 

feita por meio eletrênico a todas as licitantes. O processo de compra e/ou servico ne 4/2021, com a presente 

decis&o. ser remetido para analise e deliberacêo do Senhor Presidente da Comiss&o de Julgamento de 

Eers da Faculdadelde Direito de S&o Bernardo do Campo. Ato continuo, ap6s o prazo recursal, os 

  

     

      

  

  

dutos serêao encaminh$dos para analise e deliberac&o da autoridade superior competente, podendo ser 

homologado| ou. nêo. 'ai€ havendo a tratar, foi encerrada a sessêo publica as 11h51 (onze horas e 

. Cinguenta T ifutos), cabendo a mim, Michelle Heleno Araujo de Mello, 

mn DO ' —, lavrar a presente ata HUID III 

Camila Filadelfo Almeida dee aschi Era 

Membro da CJL/FD Membro da CJL/FD 

DEE ad INU 

  

    
f , 

na Sélles ereira dos Santos 

Construtora Têrra Sol Ltda. - ME 

Engénheira Civil Terceirizada 

CREA: 5069497887 

Andréa Isabel Alves 

epresentante da Secao de 

Administraca&o 

se) 
     

     —LaurentingdeséFEnerane 
/uiz Vicente Giamarini 

CLD CONSTRUTORA, LACOS HARUS CONSTRUCOES LTDA. 

DETETORES E ELETRONICA / 

LIDA. si i


