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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 1050169/2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 07/2021, 
que tem por objeto as OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE LABORATÓRIO 
NA UNIDADE 163 – FATEC ARTHUR DE AZEVEDO NO MUNICÍPIO DE MOGI 
MIRIM. Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 
das nove horas e trinta minutos às onze horas, a Comissão Especial de Licitação, 
designada, para conduzir os trabalhos deste certame, por intermédio da Portaria n.º 
3127 de 18 de novembro 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 27 de 
novembro de 2021, acostada às fls. 318 dos autos, neste ato representado pelos 
membros JÉSSICA AP. DELGADO DAVID – RG 47.345.878-0; RENATA SILVA DE 
OLIVEIRA – R.G. 44.214.125-7 e KAMILA IOCE SILVA PORTO – R.G. 44.714.541-
1; 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 a 
Comissão, enviado ao SINDUSCON, por e-mail, as informações relativas a este 
certame, conforme consta às fls. 328/329 dos autos. 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. Houve um pedido 
de impugnação ao edital, promovido pela empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, 
contudo, este fora protocolado intempestivamente. Ademais, esta Comissão de 
Licitação, rechaçou os apontamentos impugnados, vez que, o Edital previu 
acertadamente a exigência de capacidade técnico profissional ora impugnada, em 
conformidade com a alínea ‘b’ do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933. Resposta à 
impugnação publicada em Diário Oficial e disponibilizada no site do CEETEPS, na 
página da licitação respectiva. A presente sessão, não puderam comparecer os 
servidores TEREZA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA – RG 46.977.460-5, 
DANILO RIBEIRO DE AGUIAR – RG 43.691.988-6; em razão de outros 
compromissos profissionais, motivo pelo qual não assinaram esta ATA. Ato contínuo, 
05 empresas entregaram os envelopes e os documentos exigidos, no horário 
determinado no edital, ou seja, das 09h:30m às 11h00m, 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 
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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: 

 

CEETEPS – VALOR REFERENCIAL R$ 5.854.385,90 

EMPRESA VALOR 

JCJ ENGENHARIA  R$ 5.319.782,59 

DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 5.083.562,30 

PROTERON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA R$ 5.110.000,00 

CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA R$ 4.846.359,33 

G.H FERREIRA LEITE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA 

R$ 5.093.315,73 

 
Após a declamação dos valores, a Comissão rubricou todas as propostas, 
disponibilizando-as para consulta dos licitantes presentes, que as examinaram, 
porém, 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. Os 
envelopes 2 – Documentos de Habilitação, foram devidamente lacrados, rubricados 
e guardados perante todos os presentes, em uma caixa distinta, 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:23m. Nada mais havendo a acrescentar, foi por 
mim, Jéssica Ap. Delgado David, 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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