
    

 
 

Fundação de Apoio à Univers idade de São Paul o 

Av. Afrânio Peixoto,14 – São Paulo – SP - 05507-000 

Telefone: + 55 11 3035.0550 

Site:  www.fusp.org.br                 email:  fusp@fusp.org.br 

 

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE 
FORNECEDORES Nº 01/2020 

 
 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2020, às 13:00h, 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 01/2020, a fim reabrir a sessão iniciada 
às 10:00h do mesmo dia e posteriormente suspensa.   
 
Após a análise das propostas comerciais apresentadas pelas empresas 
proponentes abaixo designadas, fora verificado o quanto segue: 
 

PARECER TÉCNICO 

Empresas Valor Global OBSERVAÇÕES 

Metrópole 

Arquitetos Ltda. 
978.761,55 

Trata-se da segunda colocada dentre as 
propostas comerciais com menor valor dentre as 
concorrentes. A comissão de análise considera 
que a proposta comercial atende aos requisitos 
do instrumento convocatório, contemplando 
todos os itens previstos no modelo da planilha 
(conf. pgs. 40 e 41 - Item 11, alínea 2 – Envelope 
2 – proposta comercial). A proponente não 
apresenta nenhuma ressalva quanto às 
condições previstas no instrumento 
convocatório.  
 

Alvaro Razuk 

Arquitetura 
969.588,14 

Trata-se da proposta comercial com menor valor 
dentre as concorrentes. A comissão de análise 
considera que a proposta comercial atende aos 
requisitos do instrumento convocatório, 
contemplando todos os itens previstos no modelo 
da planilha (conf. pgs. 40 e 41 - Item 11, alínea 2 
– Envelope 2 – proposta comercial). A 
proponente não apresenta nenhuma ressalva 
quanto às condições previstas no instrumento 
convocatório.  
 

LSR Arquitetura 

Ltda. 
1.211.702,73 

Trata-se da proposta comercial com maior valor 
dentre as concorrentes. A comissão de análise 
considera que a proposta comercial não atende 
aos requisitos do instrumento convocatório, pois 
não contempla os custos de projeto de 
multimídia/audiovisual, bem como os custos da 
Etapa 2 do projeto executivo expográfico e de 
mobiliário previstos no modelo da planilha (conf. 
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pgs. 40 e 41 - Item 11, alínea 2 – Envelope 2 – 
proposta comercial). A proponente ainda 
apresenta ressalvas quanto às condições 
previstas no instrumento convocatório, pois não 
inclui as despesas com cópias e plotagens, a 
produção de maquetes, maquetes eletrônicas e 
animação computadorizada, limita o número de 
12 deslocamentos para a cidade de São Paulo, 
bem como não inclui despesas com aprovação 
de projetos junto aos órgãos em âmbito federal, 
estadual e municipal. Tais ressalvas contrariam 
as condições previstas no instrumento 
convocatório, uma vez que o contrato será 
formalizado na modalidade global. 

 

 

Resta, portanto, desclassificada a empresa LSR Arquitetura Ltda. 
 
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 que ofertou o menor preço, a fim de analisar os documentos de 
habilitação apresentados frente as condições expressas no instrumento 
convocatório, sendo verificado o quanto segue: 
 

EMPRESA RELATÓRIO DE HABILITAÇÃO 

Álvaro Razuk Arquitetura 

Foi verificado e assumido pelo Sr. Àlvaro Razuk, 
que um dos sócios da empresa, o Sr. Anselmo 
Taruzzi, mantém parentesco até terceiro grau 
com servidor da USP, de modo a surgir o 
impedimento para a contratação, nos termos do 
art. 14, I, “c” do Decreto Estadual nº 6.2817/17. 

 

Resta, portanto, inabilitada a empresa Álvaro Razuk Arquitetura.  
 
Dando andamento ao procedimento, foi aberto o envelope de documentos da 
empresa Metrópole Arquitetos e, após a análise da documentação apresentada, 
foi verificada a sua habilitação. 
 
Após a disponibilização das informações acima, foi aberto o prazo para eventual 
apresentação de recurso, nos termos do art. 62 do Regulamento de Compras e 
Contratos da FUSP. Uma vez ausentes os representantes legais / procuradores 
das demais empresas proponentes, não houve a manifestação de intenção de 
recurso. 
 
Considerando a habilitação da empresa, declara-se a empresa Metrópole 
Arquitetos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.254.998/0001-74, com a 
proposta comercial no valor global de R$ 978.761,55 (novecentos e setenta e 
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oito mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), 
como a empresa vencedora da Seleção Pública FUSP nº01/2020. 
 
Nada mais havendo a registrar os membros da Comissão subscrevem a 
presente ata, que segue assinada também pela Comissão Técnica de Apoio. 
 

São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 

 

                                                                            

Leonardo de Sales Dias  

Presidente da Comissão  

 

Amanda Basarim Rodrigues 

Comissão FUSP 

 

Cláudio Rother   

Comissão técnica 

 

Cristiane Santana 

Comissão técnica 

 

Marcus P. Passos 

Comissão técnica 

 

Rosária Ono 

Comissão técnica 

 

Vânia Carvalho 

Comissão técnica 

 

Ina Hegert 

Comissão Técnica  

 

Isabela Ribeiro 

Comissão Técnica 

 

Ana Paula Pontes 

Rep. de empresa 
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