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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDOR Nº 02/2021

PROJETO FUSP Nº 312011

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2021, às 14h00 (quatorze horas), nas
dependências da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP,
reuniram-se (online e presencialmente) os membros da Comissão de Seleção
Pública de Fornecedores nº 02/2021, conforme designado pelo Diretor Executivo da
FUSP e de acordo com Regulamento de Compras da FUSP, para reabertura da
sessão da Seleção Pública que tem como objeto é CONTRATAÇÃO, COM
FORNECIMENTO

DE

MATERIAIS

E

MÃO

DE

OBRA,

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
EXPOGRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS EXPOSIÇÕES DO NOVO
MUSEU DO IPIRANGA – SP. A equipe técnica de suporte ao presente
procedimento, após diligência, emitiu parecer que considerou a inabilitação técnica
da empresa Maxxy Montagem Ltda, conforme argumentos expressos no próprio
parecer. Ato contínuo foi verificado que a empresa SECALL Comunicações Ltda.
solucionou a pendência com relação a certidão fiscal junto ao município, sendo
apresentada a respectiva CND via e-mail. Diante dessa condição, em termos
análogos ao art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123 que expressa sobre a dilação
de prazo para a solução de problemas fiscais da ME/EPP em processos licitatório,
foi aceita a apresentação da CND que culminou em sua declaração de habilitação, a
referida empresa foi declarada a vencedora do certame. Deu-se início a fase de
negociação e a empresa SECALL Comunicações Ltda acordou, via e-mail, em
reduzir o valor proposto, enviando uma proposta no valor total de R$ 7.700.000,00.
Aberta a oportunidade para as demais empresas apresentarem a manifestação de
recurso, a empresa Maxxy informou via e-mail que não manteria a intenção de
interpor recurso, permanecendo silente a empresa Case Ludico Ltda.
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Nada mais havendo a registrar, eu, Flávio Vieira da Silva, subscrevo a presente ata,
que segue assinada pelos demais membros da comissão.
São Paulo, 18 de maio de 2021.

Flávio Vieira da Silva
Presidente
Cristiane Batista Santana
1° Membro
Leonardo de Sales Dias
2° Membro

Equipe de Apoio:
Wallace Caldas
Arquiteto
Vânia Carvalho
Museu Paulista da USP

