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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDOR Nº 06/2021

PROJETO FUSP Nº 312012

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2021, às 08h00 (oito 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 06/2021, conforme designado pelo Diretor Executivo da
FUSP e de acordo com Regulamento de Compras da FUSP, para abertura dos
envelopes da referida Seleção Pública que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA

ESPECIALIZADA

INSTALAÇÕES,

DE

EM

EXECUÇÃO

INFRAESTRUTURA

E

DE

DE

OBRAS

CIVIS,

PAISAGISMO

DE

PARA

O

RESTAURO E MELHORIAS DO JARDIM FRANCÊS DO MUSEU PAULISTA SÃO PAULO/SP. A publicidade do presente processo foi efetuada em conformidade
com o Regulamento de Compras e Contratos da FUSP e as empresas a seguir
designadas apresentaram os envelopes devidamente lacrados: CONSTRUTORA
CRR INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. – CNPJ 67.280.339/0001-60;
CONCREJATO

SERVICOS

TECNICOS

DE

ENGENHARIA

S/A.

–

CNPJ

29.994.423/0001-56 e TRIO ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 14.293.981/0001-17.
Abertos os Envelopes nº 01 – Proposta de Preços e seus documentos, foram
verificados os seguintes valores totais:

Clas.

Empresas ofertantes

Valor (R$)

1º

CONSTRUTORA CRR INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

10.199.436,38

2º

CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A.

14.984.387,60

3º

TRIO ENGENHARIA LTDA

16.624.794,44

Para fins de análise da referida proposta técnico-comercial, em especial pela
comissão de apoio, o Presidente da Comissão suspendeu a sessão, às 08:20h
estabelecendo o retorno da mesma para 15:30h, dessa mesma data. Reiniciada a
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sessão às 15:30h e mediante o constante no parecer da equipe de apoio, todas as
propostas comerciais foram declaradas aceitas. Ato contínuo, foi aberto o envelope
nº 02 – Documentos de Habilitação da Construtora CRR, que apresentou a proposta
com o menor valor global. Após a análise dos documentos de habilitação
apresentados, foi constatado que essa deixou de apresentar a certidão pertinente
aos tributos estaduais, de forma que essa comissão, mediante diligência, consultou
o website do Governo do Estado de São Paulo e verificou que não havia o
apontamento de débitos em face da proponente. Nessa condição, após a análise
dos documentos também pela comissão de apoio e cumpridos todos os itens
expressos no instrumento convocatório, a proponente foi declarada habilitada.
Oportunizada a manifestação de recurso às participantes, nos termos do art. 56
do Regulamento de Compras e Contratos da FUSP, a empresa Concrejato se
manifestou no sentido de não possuir a intenção de recorrer da decisão, não
havendo, ainda, qualquer outra manifestação no sentido da intenção de recorrer.
Assim, essa comissão declara como vencedora do certame a empresa
CONSTRUTORA CRR INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. – CNPJ
67.280.339/0001-60, com a proposta no valor total de R$ 10.199.436,38 (dez
milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta oito
centavos).
Nada mais havendo a registrar, eu, Flávio Vieira da Silva, subscrevo a presente ata,
que segue assinada pelos demais membros da comissão.
São Paulo, 04 de novembro de 2021.

Comissão de Seleção
Flávio Vieira da Silva – Presidente
Roberta Oliveira – 1º membro
Leonardo de Sales Dias – 2º membro
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Equipe de apoio (interno USP/FUSP)

Eng° Frederico Martinelli

Eng° Claudio da Mota Lage

Marcus Paullus Guimarães Passos

Prof. Francisco Ferreira Cardoso

Profa. Beatriz Kuhl

Equipe de apoio (convidados)

Arq. Marcos Cartum

Eng. André Steagall Gertsenchtein

Eng. Ricardo Daruiz Borsari
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