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Processo Administrativo no PMC.2022.00079444-73
Interessado: Secretaria Municipal de Educação 7 FUMEC
Assunto: RDC Presencia! n° 09/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL CEI CAMBARÁ
-

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO RDC PRESENCIAL N° 0912022

Ao décimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00rnin,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pelo Exmo. Sr. Presidente da
FUMEC através da Portaria n° 104/2022, composta pelo Presidente, Sr. Pedro Henrique
dos Santos, e pelos membros, Sr. Pablo Renan Casemiro Emanuelli, Sr. Fábio Alves
Crernasco,Sr. Lucas Gimenez Pavanelio e a Sra. Rosa Alice Monteiro de Sousa, no
auditório do CEPROCAMP, situado na Avenida Vinte de Novembro, 145, Centro, nesta
cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitações informou quanto a gravação da
sessão, e em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) da(s) Licitante(s) de que atende(m)
plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital e os dois envelopes
contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

CREDENCIAMENTO

Em ato continuo procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de
Propostas/lances e prática dos demais atos de atribuição da licitante.

As empresas, abaixo relacionadas, não foram credenciadas, pelos motivos abaixo
descrito, em destaque:
(i)

CONSTRUTORA SANDIN LTDA, CNPJ n° 51.182.145/0001-91, sem
representante presente;

J1)
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(ii) FACONSTRU CONSTRUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ fl° 01.367.170/000171, sem
representante presente.
(iii) S. CANTON ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ n°
60.461.100/0001-47, sem representante presente.

As empresas abaixo relacionadas foram credenciadas:
(i)
RAVE CONSTRUTORA

-

EPP, CNPJ no 23.160.346/0001-52, com declaração de

EPP, representada pelo Sr. ROGÉRIO LEMES DA SILVA, portador da RG n°
29062.186-0.
(ii)
SPALLA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 05.633.207/0001-17, representada pela
Sra. GIOVANNA BRANCO DE MORAES ALMEIDA SORBO, RG n° 37.473.320-X;

REGISTRO DO RDC
As propostas foram analisadas, sendo selecionadas como 3 (três) melhores propostas,
em razão do valor do percentual de desconto, as oferecidas pelas empresas RAVE
CONSTRUTORA (10,80°/o), SPALLA ENGENHARIA (3,20%) e FACONSTRU (3,00%):

PERCENTUAL VALOR DO VALOR COM O
EMPRESA DESCONTO DECONTO DESCONTO
(%)

(R$)

(R$)

RAVE CONSTRUTORA

10,80

R$ 1.036.281,25 R$ 8.558.915,47

SPALLA ENGENHARIA

3,20

R$ 307.046,30 R$ 9.288.150,42

S. CANTON

1,70

R$ 163.118,34 R$ 9.432.078,38

FACONSTRU

3,00

R$ 287.855,90 R$ 9.307.340,82

SANDIN

2,54

R$ 243.718,00 R$ 9.351.478,72

Iniciada a fase de lances, a empresa FACONSTRU não participou por não teï
representante presente, e empresa SPALLA ENGENHARIA declinou de ofertar lances.

CLASSIFICAÇÃO

1L
ait

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem
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decrescente de Percentual de Desconto, conforme tabela abaixo.
PERCENTUAL
EMPRESA

DESCONTO
(%)

RAVE CONSTRUTORA

10,80

SPALLA ENGENHARIA

3,20

FACONSTRU

3,00

SANDIN

2,54

S. CANTON

1,70

HABILITAÇÃO

Foi aberto o envelope contendo os Documentos de Habilitação da licitante RAVE
CONSTRUTORA

-

EPP, CNPJ no 23.160.346/0001-52, que apresentou o Maior Percentual

de Desconto.

Em análise a documentação apresentada RAVE CONSTRUTORA

--

EPP, CNP] n°

23160.346/0001-52, foi constatado em diligencia que a empresa, em outra licitação
recente, apresentou atestado da mesma obra, em que não foi comprovado a qualificação
técnica necessária, havendo descumprimento aos subitens 4.2.1.2 e 4.2.1.3 do Anexo 1
-

Informações Complementares do Edital

-

docto. SEI n° 6794240

-

tis. 20, com

quantitativos e especificações diferentes da certidão apresentada neste certame, apesar
de ser objeto da mesma obra, mesmo profissional e mesma ART, portanto, a empresa
foi inabilitada pela divergência apontada, e também por conta do Contrato Social vigente,
em sua cláusula segunda, parágrafo único, que dispõe que:

"A sociedade não praticará atividades para as quais será necessária sua
inscrição prévia em conselhos regionais de profissões regulamentadas

Assim a empresa, RAVE CONSTRUTORA

-

EPP, CNPJ n° 23.160.346/0001-52, fQi

inabilitada.
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Seguindo a sequência de propostas selecionadas, portanto, foi convidada à negociação
a empresa SPALLA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 05.633.207/0001-17, que afirmou não
ter condições de ofertar melhoria na proposta. Na sequencia, foi aberto o envelope
contendo os respectivos Documentos de Habilitação.

Em ato continuo, o Sr. Bruno Aramaki, engenheiro da FUMEC, após a análise da
habilitação técnica, e o Sr. João Batista da Silva, após análise contábil, aprovaram a
documentação de habilitação técnica e contábil.

Considerando a avaliação e validação da documentação de habilitação apresentada, a
Comissão decidiu habilitar e declarar vencedora a empresa SPALLA ENGENHARIA LTDA,
CNPJ n° 05.633.207/0001-17, com o percentual de desconto linear de 3,209/o (três
virgula vinte porcento) sobre os preços unitários da Planilha Orçamentária da FUMEC,
resultando sua proposta no valor global de R$ 9.288.150,42 (nove milhões, duzentos e
oitenta e oito mil, cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

ENCERRAMENTO
Todos os documentos de credenciamento e envelopes abertos foram rubricados pelos
membros da Comissão e colocados à disposição das licitantes para exame e rubrica.

Para efeitos de Recurso, deverá ser observado o disposto no item 12.1.1. do Edital.
As licitantes foram informadas que os envelopes contendo os documentos de habilitação
das demais licitantes ficarão sob custódia da Comissão e estarão à disposição para
retirada por 15 (quinze) dias após a celebração do contrato.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelos membros
da Comissão, pelos profissionais técnicos, Bruno Aramaki, João Batista da Silva e pelos
presentes na sessão.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
a. Foram realizadas diligencias durante a fase de credenciamento onde a Comissão,.
solicitou ao representante da empresa Rave o Contrato Social original ou cópia
autenticada para fins de conferencia sobre a titularidade do(s) representante(s)

,

-
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da empresa. O contrato social foi então apresentado, bem como a devida
assinatura no documento Anexo XI.
b. Diante do anúncio motivado de desclassificação, o representante da empresa
RAVE CONSTRUTORA

-

EPP, CNPJ n° 23.160.346/0001-52, informou que a

empresa promoveu retificação do documento de qualificação técnica
apresentado, bem como alteração do contrato social, que os fariam consôantes
as exigencias do edital. Foi-lhe respondido que diante do parecer da equipe
técnica, o licitante poderia valer-se de seu direito de recurso, em momento
apropriado, seguindo os ditâmes do item 12 do edital da presente licitação.

Comissão Permanente de Licitações

M
Pedro Henrique dos Santos
Presidente

9

Oau
Pablo Renan Casemiro Emanueili

Lucas Gimenez Pavaneilo

Membro

Me aro

Rosa Alice Monteiro de Sousa
Membro

o Alves Cremas.o
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PALLA ENGENHARIA LTDA

RAVE CONSTRUTORA

-
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