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ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE 
FORNECEDORES Nº 02/2020 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020, às 10:00h, nas dependências 
da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, reuniram-se os 
membros da Comissão de Análise de Documentos e Propostas da Seleção 
Pública de Fornecedores nº 02/2020. Iniciada a sessão de seleção pública, a 
comissão recebeu o envelope de habilitação e de proposta da empresa abaixo 
indicada: 
 

Nome Empresa CNPJ 

PERFIL CULTURAL LTDA 50.602.937/0001-05 

 
A empresa acima indicada se fez representar por meio de seu responsável legal, 
conforme abaixo indicado: 
 

Nome Empresa Nome do Representante CPF 

PERFIL CULTURAL LTDA Barbara Leonie G. Lima 219.869.748-39 

 
Aberto o envelope da proposta comercial que se adequava aos requisitos 
requeridos no instrumento convocatório, verificou-se o seguinte valor total: R$ 
789.508,20. 
 
Ato contínuo, seguindo os termos estabelecidos no art. 18 do Regulamento de 
Compras e Contratos da FUSP, foi aberto o envelope de documentação da 
empresa proponente, que ofertou o menor preço, a fim de analisar os 
documentos de habilitação apresentados frente às condições expressas no 
instrumento convocatório, sendo verificado o quanto segue: habilitação jurídica, 
fiscal e econômico-financeira estavam regulares. 
 
Com relação a qualificação técnica, fora verificada a regularidade no que tange 
a requisitos da empresa e no que se refere a qualificação técnico-profissional, 
foi verificado que alguns profissionais indicados não se adequaram às exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório. 
 
Diante da condição de haver apenas uma ofertante, visando a celeridade na 
contratação, a empresa ofertante, desde já, se compromete a substituir os 
profissionais, nas seguintes condições: 
 

Inadequação Substituição 

Equipe de conservação:  
Rogério Ricciluca Matielli Felix – 

não apresenta experiência 
mínima de 1 (um) ano em 
conservação de acervos 

Recomendação de que seja alocado na 
equipe de pesquisa, pois sua qualificação e 
experiência se enquadram nos requisitos 
se enquadram nos requisitos requeridos no 
instrumento convocatório. 

Equipe de Pesquisa: Laíza 
Santana Oliveira – não 

Recomendação de que seja alocada na 
equipe de educadores, pois sua 
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apresenta titulação de mestrado 
requerida 

qualificação e experiência se enquadram 
nos requisitos requeridos no instrumento 
convocatório. 

Equipe de educação: David da 
Costa Vieira – não apresenta 
experiência mínima de 1 (um) 
ano em atividades educativas 

em museus 

Seu currículo será substituído por Laíza 
Santana de Oliveira 

Equipe de conservação: 
Leonardo Azevedo Rabello 

Cunha – não apresenta 
experiência mínima de 1 (um) 

ano em conservação de 
acervos 

Seu currículo, assim como o de Rogério 
Ricciluca Matielli Felix, deverão ser 
substituídos por profissionais que 
apresentem qualificação e experiência 
requeridos no instrumento convocatório, 
até dia 20/3/2020. 

 

Todas as adequações devem ser feitas até o dia 20/03/2020, podendo ser 
encaminhados os documentos à Fundação via e-mail. Caso aprovadas as 
adequações, a Fundação poderá declarar a empresa como a vencedora do 
certame, publicando tal decisão em seu website. Nada mais havendo a registrar 
os membros da Comissão subscrevem a presente ata, que segue assinada 
também pela Comissão Técnica de Apoio. 
 

São Paulo, 16 de março de 2020. 

                                                                            

Leonardo de Sales Dias  

Presidente da Comissão  

 

Flavio Vieira da Silva 

Comissão FUSP 

 

Priscilla de Souza Pires 

Comissão técnica 

 

Cristiane Santana 

Comissão técnica 

 

Shirley Ribeiro 

Comissão técnica 

 

Marcus P. Passos 

Comissão técnica 

 

Barbara Leonie G. Lima  

Rep. de empresa 
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