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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES No 1 – 

PROPOSTA E ENVELOPE No 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS 

TERMOS DO EDITAL, E ABERTURA DOS ENVELOPES No 1 – PROPOSTA – 

referente ao Processo nº 1488750/2019 - CONCORRENCIA Nº 04/2021, que tem por 

objeto as OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETEC DE 

SUMARÉ. Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, das 

nove horas às dez horas e trinta minutos, a Comissão Especial de Licitação, 

designada, para conduzir os trabalhos deste certame, por meio da Portaria n.º 2984 

de 23 de março de 2021, exarada pela Professora Laura M. J. Laganá, Diretora 

Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – 

CEETEPS, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 24 de março de 

2021, acostada às fls.552 dos autos, neste ato representado pelos membros JORGE 

LUIS INOCÊNCIO – RG 13.547.657-4, RENATA SILVA DE OLIVEIRA – RG 

44.214.125-7 E DANILO RIBEIRO DE AGUIAR – RG 43.691.988-6, RECEBEU na 

Portaria da sede da Administração Central do CEETEPS, localizada à Rua dos 

Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo – Capital, os Envelope n.º 1 – Proposta 

Comercial e Envelopes n.º 2 – Documentos de Habilitação, com os respectivos 

documentos estabelecidos pelo Edital, das empresas licitantes e após, no auditório 

verde, procedeu à abertura dos envelopes 1 - Proposta. A presente licitação foi 

conduzida nos termos da Lei Estadual nº 13.121/2008. Em atendimento ao artigo 21, 

incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/1993, o aviso de licitação foi publicado duas 

vezes no Diário Oficial do Estado, uma vez em Jornal de Grande Circulação e, a 

pasta técnica disponibilizada no sítio do CEETEPS. Tendo em vista que a 

integralidade da pasta técnica ficou disponível, gratuitamente, aos licitantes, para 

download no site do CEETEPS, endereço eletrônico: www.cps.sp.gov.br, bem como, 

o Edital e anexos dispostos no Diário Oficial do Estado, não foi possível verificar 

quantas empresas a adquiriram, além de que, não houve qualquer comparecimento 

a esta Administração para consultar o instrumento convocatório. Não houve 

impugnação ao edital. A presente sessão, não pode comparecer a servidora Tereza 

Cristina Gonçalves de Sousa, em razão de suas férias, motivo pelo qual não assinou 

esta ATA. Ato contínuo, dezoito empresas entregaram os envelopes e os 

documentos exigidos, no horário determinado no edital, ou seja, das 09h:00m às 

10h30m, para participarem da presente licitação. Cumpre registrar que todas elas 

foram orientadas no sentido de deixar fora dos envelopes (1 – Proposta e 2 – 

Habilitação) as declarações exigidas na conformidade do item 3.2 do edital, 

mormente, a de cumprimento aos requisitos de Habilitação. Decorrido o prazo de 

1h30min para o recebimento dos documentos, os licitantes foram conduzidos até o 

auditório verde da sede do CEETEPS, onde a Comissão procedeu à separação dos 

envelopes 1 e 2, demonstrando aos presentes que estavam devidamente lacrados, e 

abriu os envelopes de n.º 1 – Proposta dos participantes, conhecendo, assim, os 

preços ofertados, aleatoriamente, na seguinte conformidade: 

http://www.cps.sp.gov.br/
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CEETEPS - VALOR REFERENCIAL R$16.100.392,43 

EMPRESA VALOR 

Imprej Engenharia Ltda R$13.424.516,87 

Engebase Construção e Gerenciamento 
Ltda - EPP 

R$13.041.390,46 

VPP Engenharia Eireli R$15.263.125,69 

Fortnort Desenvolvimento Ambiental e 
Urbano Eireli 

R$14.068.951,41 

Franco Ribeiro Construções Ltda R$14.975.478,67 

Construtora Carvalho Costa & Silva R$14.651.342,67 

Cedro Construtora e Incorporadora Ltda R$14.164.705,79 

Construtora Roy Ltda R$14.636.460,67 

Damo Engenharia e Construções Ltda R$14.054.549,51 

Pilão Engenharia e Construções Ltda R$11.263.313,61 

Scopus Construtora e Incorporadora 
Ltda 

R$13.181.372,10 

Construdaher Construções e Serviços 
Ltda 

R$13.994.591,85 

Construtora Ubiratan Ltda R$12.850.000,00 

Atlantica Construções Comércio e 
Serviços Eireli 

R$12.983.461,71 

H2 Obras Construções Ltda R$11.849.440,52 

Spalla Engenharia Eireli R$13.188.042,38 

JCJ Engenharia e Serviços Eireli - EPP R$15.219.786,81 

OFK Engenharia Eireli EPP R$14.957.046,54 

 

Após a declamação dos valores, a Comissão rubricou todas as propostas, 
disponibilizando-as para consulta dos licitantes presentes, que não quiseram 
examiná-las e não foi efetuado qualquer apontamento. A Comissão comunicou, 
ainda, que eventuais documentos para autenticação, relacionados ao envelope 2- 
Habilitação se dará em momento oportuno, quando da abertura desses envelopes, 
onde os originais deverão ser apresentados para que os documentos sejam 
autenticados (se necessário) considerando os três primeiros classificados, nos 
termos da Lei 13.121/2008. Avisou, também, que as propostas ainda seriam 
analisadas e o resultado do julgamento e a data para a sessão de abertura do 
Envelope 2 – Habilitação das três primeiras classificadas, publicado no Diário Oficial 
do Estado, o qual deveria ser acompanhado por todos os interessados, uma vez que 
é o canal oficial para a publicação dos atos deste certame. Nenhum licitante 
manifestou interesse em rubricar os documentos, contudo, assinaram a lista de 
presença e permaneceram até o final da abertura das propostas. Os envelopes 2 – 
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Documentos de Habilitação, foram devidamente lacrados, rubricados e guardados 
perante todos os presentes, em duas caixas distintas, devidamente identificadas e 
rubricadas, ficando sob a guarda da Comissão para posterior abertura, nos termos 
da Lei Estadual 13.121/2008. Finalizados todos os atos, a Comissão encerrou a 
sessão às 11h:30m. Nada mais havendo a acrescentar, foi por mim, Jorge Luis 
Inocêncio, Presidente da Comissão Especial de Licitação, em exercício - lavrada 
esta ata que, depois de lida e aprovada, segue assinada pelos membros da 
Comissão que participaram da sessão pertinente a esta ATA. 
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