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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2019 - PROJETO FUSP Nº 552 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2019, às 10h10 (dez horas e dez 

minutos), nas dependências da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – 

FUSP, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção designada pelo Diretor 

Executivo da FUSP, de acordo com os termos estatutários e regimentais da FUSP, 

para abertura dos envelopes do Seleção Pública nº 01/2019, que tinha como objeto 

a contratação de empresa especializada na locação de cilindros e fornecimento de 

gases, sendo Hélio líquido em dewars, Hélio, Oxigênio, Ar Sintético, Argônio e 

Hidrogênio, sob demanda.  A publicidade do presente processo foi efetuada em 

conformidade com o instrumento convocatório.  

Entregaram os envelopes devidamente lacrados a(s) empresa(s): Air Products 

Brasil Ltda – CNPJ: 43.843.358/0001-99; Linde Gases Ltda – CNPJ: 

60.619.202/0001-48. Compareceu à sessão o representante da empresa: Air 

Products Brasil Ltda - Sr. Andre Luis Guillen - RG nº 25818422; Linde Gases 

Ltda - Sr. Gabriel Maradei Carneiro de Rezende - RG nº MG13967789.  

Notou-se divergência nos quadros do ANEXO I da ERRATA - Proposta Comercial da 

Seleção Pública, qual ficou acordado com os representantes das empresas que 

havendo necessidade de ajustes nas propostas, os representantes as fariam 

manualmente durante a presente sessão. 

Aberto o Envelope nº 01 – Proposta de Preços houve a necessidade de correções 

manuais nas propostas, no item B) e no valor total. Após as correções, pelos 

representantes, e rubricadas as propostas, verificou-se a seguinte ordem de valores:  

1ª Linde Gases Ltda – R$ 241.944,62 (duzentos e quarenta e um mil, 

novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).;  

2ª Air Products Brasil Ltda – R$ 376.760,00 (trezentos e setenta e seis mil, 

setecentos e sessenta reais), sendo as empresas classificadas.  

Ato contínuo, procedeu-se a abertura do Envelope nº 02 – Documentos de 

Habilitação da empresa Linde Gases Ltda, que apresentou o menor valor, sendo a 

documentação avaliada e rubricada pela comissão, e a empresa Linde Gases Ltda. 

declarada vencedora. Dada a palavra aos presentes, não houve manifestação. Nada 
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mais havendo a registrar, eu, Luciana de Freitas Laureano, subscrevo a presente 

ata, que segue assinada pelos presentes. 

 

São Paulo, 21 de março de 2019.  

 

 

 

                                                                                      

Janis Elias Freitas 

Presidente 

 

 

Amanda Basarim Rodrigues - AUSENTE 

Comissão da Seleção Pública 

  

 

Luciana de Freitas Laureano  

Comissão da Seleção Pública e Secretária 

 

 

Alessandra de Carvalho Ramalho 

Comissão da Seleção Pública 

 

 

 

Sr. Andre Luis Guillen 

 

 

 

Sr. Gabriel Maradei Carneiro de 

Rezende 
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