
Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 

Processo Administrativo n° FUMEC.2022.00000966-98 

Interessado: FUMEC 

Assunto: RDC Presencial n° 01/2022 

Objeto: Execução de obras de construção de unidade educacional - Fumec descentralizada DA CASI Campo 

Belo 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO RDC PRESENCIAL N° 01/2022 

Aos 04 (quatro) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00min, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitações nomeada pelo Exmo. Sr. Presidente da FUMEC através da Portaria 

no 40/2022, composta pela Presidente, Sra. Adriana Aparecida Ruella Teodoro, pelos membros, Sr. 

Pablo Renan Casemiro Emanuelli, Sr. Leandro Carvalho de Oliveira, Sr. Fábio Alves Cremasco e a Sra. 

Rosa Alice Monteiro de Sousa, na sala de reuniões da FUMEC, situada na Rua Antonio Cesarino, 985, 

andar térreo, Centro, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 

Aberta a sessão a Comissão Permanente de Licitações 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, sendo que a Licitante, CPO PROJETOS E OBRAS LTDA, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 10.318.888/0001-69, apenas entregou a documentação de credenciamento e os 

envelopes A e B, ausentando-se dos demais atos da sessão. 

Assim foram credenciadas as empresas CPO PROJETOS E OBRAS LTDA, sem representante presente, 

com documentação entregue por portador e a S. CANTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

representada por seu sócio Salvador Canton Garcia Junior, sendo os documentos rubricados pelos 

membros da Comissão e colocados à disposição das licitantes para exame e rubrica. Em seguida 

comunicado o encerramento do credenciamento. 
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REGISTRO DO RDC 

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas, rubricados pelos membros da 

Comissão e colocados à disposição das licitantes para exame e rubrica, em ato continuo a Comissão 

examinou a compatibilidade do objeto, prazo e condições de execução, com aqueles definidos no edital, 

sendo selecionadas as 2 (duas) propostas apresentadas por atenderem os termos do edital, e ambas, 

estarem enquadradas como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006, e terem apresentado as declarações 

de enquadramento. 

Diante da ausência de representante da licitante, CPO PROJETOS E OBRAS LTDA., passando em 

seguida, a fase de negociação com a licitante, S. CANTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., que 

foi convidada para cobrir a oferta da licitante, CPO. A Licitante, S. CANTON ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA., após negociação com a Comisssão apresentou como sua melhor proposta o 

valor de R$ 6.621.000,00, valor que foi aceito pela Comissão. 

HABILITAÇÃO 

Foi aberto o envelope contendo os Documentos de Habilitação da licitante que apresentou o menor 

valor global, e rubricados pelos membros da Comissão e colocados à disposição das licitantes para 

exame e rubrica. 

Em ato continuo a habilitação foi validada pela Comissão que convidou o Sr. Bruno Aramaki, engenheiro 

da FUMEC, para fazer a análise da habilitação técnica. Após a análise da documentação de habilitação 

técnica, foi aprovada pelo mesmo, que se retirou da sala. 

ENCERRAMENTO 

Dada a oportunidade do uso da palavra aos licitantes presentes, esses declinaram da manifestação de 

quaisquer ressalvas, assim como intenção de impostar recurso. 
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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 presentes na sessão, 

e pelo engenheiro Bruno Aramaki, que fez a análise da habilitação técnica. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve. 

Comissão Permanente de Licitações 

Adriana Aparecida Ruel la Teodoro 
Presidente 

LeandrcÉaPTíio de Oliveira 
Membro 

Bruno Aramaki 
Equipe Técnica 
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