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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 - PROPOSTA E ENVELOPE Nº 2 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, COM AS DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS PERTINENTES NOS TERMOS DO 
EDITAL, E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 - PROPOSTA referente ao PROCESSO Nº 312216/2019 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021, QUE TEM POR OBJETO AS REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA 
ACESSIBILIDADE, COZINHA E REFEITÓRIO, E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA, NA ETEC PROFª DRA. 
QUIOMI KANASHIRO TOYOHARA - SITUADA NA RUA AMBRÓSIA DO MÉXICO Nº 180 - JARDIM CIDADE 
PIRITUBA - SÃO PAULO/SP. Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, das oito horas e 
trinta minutos às dez horas, a Comissão Especial de Licitação, designada por meio da Portaria CEETEPS/GDS 
nº 3011, de 12 de maio de 2021, expedida 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 14 de maio de 2021, neste ato representada pelos membros, JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA 
VICENTE - RG 42.920.954-X - DENISE HELENA DOS SANTOS SANDRINI - RG 24.531.705-3 - X, ALEXANDRE DE 
PAULA TOLEDO - RG 42.098.272-3 e DANILO RIBEIRO DE AGUIAR - RG 43.691.988-6, para sob a Presidência 
do primeiro, proceder aos trabalhos pertinentes à referida licitação, reuniu-se, consoante as determinações 
convocatórias, na Portaria da sede da Administração Central do CEETEPS, localizada à Rua dos Andradas, nº 
140, Santa lfigênia, São Paulo - Capital, para o recebimento dos Envelopes nº 1 - Proposta e Envelopes nº 2 
- Documentos de Habilitação, com os respectivos documentos estabelecidos no Edital, das empresas 
participantes. A presente licitação foi conduzida nos termos da Lei Estadual nº 13.121/2008, que inverteu as 
fases da disputa no sentido de se conhecer, primeiramente, os preços com a abertura dos Envelopes - 1 
Propostas e, posteriormente, abrir os envelopes de 2 - Habilitação apenas das três primeiras licitantes 
classificadas. Vale frisar que, em atendimento ao artigo 21 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, consoante documentos acostados aos autos. Ademais, para 
ampliar a divulgação, informou-se ao SINDUSCON, por e-mail, o endereço eletrônico em que a pasta técnica 
fora disponibilizada, de acordo com documento juntado aos autos. Nessa senda, tendo em vista que a 
integralidade da pasta técnica ficou disponível, gratuitamente, a todos os interessados para download no 
site do CEETEPS, endereço eletrônico: www.cps.sp.gov.br, bem como o edital e seus anexos dispostos no 
Diário Oficial do Estado, em arquivo "pdf", não foi possível identificar quantas empresas a adquiriram, além 
de que não houve qualquer comparecimento a esta Administração para consultar o instrumento 
convocatório. Relevante registrar que, tempestivamente, houve pedido de esclarecimento relacionado ao 
preenchimento das planilhas do edital. A resposta para a indagação fora publicada no Diário Oficial, bem 
como disponibilizada no site do CEETEPS, conforme documentos acostados aos autos. Não houve 
impugnação ao edital. Iniciada a sessão pública, dez empresas entregaram os envelopes e os documentos 
exigidos para participarem da disputa dentro do horário determinado, qual seja, das 8h30 às 10h. Cumpre 
registrar que, quando do recebimento dos documentos, todas as empresas presentes 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, especialmente, a de cumprimento aos requisitos de Habilitação. A 
Comissão comunicou, ainda, que eventuais documentos para autenticação, relacionados ao envelope 2- 
Habilitação, dar-se-iam em momento oportuno, quando da abertura desses envelopes, oportunidade em 
que os originais deveriam ser apresentados para que os documentos fossem autenticados, considerando os 
três primeiros classificados, nos termos da Lei 13.121/2008. Decorrido o prazo de lh30min (das 8h30 às lüh) 
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para o recebimento dos documentos, os licitantes foram conduzidos até o Auditório ProfQ Lupércio de 
Oliveira Terra (Verde), seguindo os protocolos de segurança no combate à Covid- 19, onde a Comissão 
separou os envelopes 1 e 2, demonstrando aos presentes que todos estavam devidamente lacrados, a fim de 
abrir os Envelopes 1 - Proposta, momento em que os preços foram conhecidos, aleatoriamente, na seguinte 
conformidade: 
CEETEPS-VALOR REFERENCIAL R$ 1.963.221,78 

EMPRESAS PARTICIPANTES VALORES PROPOSTOS 

DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 1.550.961,59 

EF CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI R$ 1.577.636,17 

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP R$ 1.579.668,85 

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI R$ 1.563.517,91 

JCJ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI R$ 1.862.688,12 

ENGEMOB CONSTRUÇÕES LTDA-EPP R$ 1.399.866,42 

BRASUL CONSTRUTORA EIRELI R$ 1.326.844,64 

ANDRÔMEDA ENGENHARIA EIRELI-EPP R$ 1.314.952,90 

CONSTRUTORA ROY LTDA R$ 2.595.959,89 

JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI R$ 1.430.992,34 

Ato contínuo, após a declamação dos valores, a Comissão rubricou todas as propostas, disponibilizando-as 
para que os licitantes presentes as consultassem, sendo que algumas foram examinadas, porém não fora 
efetuado qualquer apontamento. Os envelopes 2 - Documentos de Habilitação das licitantes (que estavam 
lacrados) foram guardados perante os presentes, em uma caixa, a qual foi devidamente identificada, 
rubricada e fechada, ficando sob a guarda da Comissão para posterior abertura, nos termos da Lei Estadual 
13.121/2008. Muitos dos presentes não desejaram permanecer até o final da sessão, todavia assinaram a 
lista de presença, que será juntada ao processo. Concluídos os atos, a Comissão avisou que as propostas 
serão analisadas e o resultado do julgamento e a data para a sessão de abertura do Envelope 2 - Habilitação 
das três primeiras classificadas, serão publicados no Diário Oficial do Estado, o qual deveria ser 
acompanhado por todos os interessados. Dessa forma, a sessão pública foi encerrada. Registrados os atos e 
nada mais havendo a acrescentar, foi por mim, Alexandre de Paula Toledo - membro da Comissão Especial 
de Licitação - lavrada a presente, que, depois de lida e aprovada, segue assinada pelos membros da 
Comissão que se fizeram presentes. 
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