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Fundação Municipal para Educação Comunitária 

Processo Administrativo n° PMC.2022.00077377-61 

Interessado: Secretaria Municipal de Educação / FUMEC 

Assunto: RDC Presencial n° 08/2022 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL - CEI SÃO LUIZ - Campinas/SP 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO RDC PRESENCIAL N° 08/2022 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pelo Exmo. Sr. Presidente da 

FUMEC através da Portaria n° 60/2022, composta pelo Suplente da Presidente, Sr. Pedro 

Henrique dos Santos, e pelos membros, Sr. Pablo Renan Casemiro Emanuelli, Sr. Lucas 

Gimenez Pavanello 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 

Sendo que 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; 

(ii) FACONSTRU CONSTRUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ n° 01.367.170/0001-71, sem 

representante presente. 



CLASSIFICAÇÃO 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem 
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PART. EM 
PERCENTUAL VALOR DO VALOR COMO 

EMPRESA CONDIÇÃO DESCONTO DECONTO DESCONTO 
DE ME OU 

(%) (R$) (R$) 
EPP 

S. CANTON EPP 9,00 R$ 994.908,62 R$  
10.059.631,64 

RAVE CONSTRUTORA EPP 10,80
R$

R$ 9.860.649,91 
1.193.890,35 

WINTER GARDEN 8,60 R$ 950.690,46
R$ 

 
10.103.849,80 

CONSTRUTORA R$ 
4,16 R$ 459.868,87 

SANDIN 10.594.671,39 

FACONSTRU 9,00 R$ 994.908,62
R$ 

 
10.059.631,64 

) 
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As empresas, abaixo relacionadas, foram credenciadas: 

(1) WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA., CNPJ. 21.365.236/0001-00, 

representada pelo Sr. AFONSO DE DONATO, portador da RG no 5.833.934-6; 

(ii) 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° 

29.062.186-0. 

(iii)S. CANTON ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 60.461.100/0001-47, 

com declaração de EPP, representada pelo Sr. LUCCAS KRAHEMBUHI, portador 

do RG no 47.476.169-1; 

REGISTRO DO RDC 

As propostas foram analisadas, sendo selecionadas em razão do valor do percentual de 

desconto as 3 (três) melhores propostas, sendo que o segundo lance foram selecionadas 

2 propostas por apresentarem os mesmos lances, representado da seguinte forma, RAVE 

(10,00%), SCANTON (9,00%), FACONSTRU (9,00%) e WINTER (8,60%), conforme 

demonstrado no quadro abaixo: 

Iniciada a fase de lances, a empresa FACONSTRU não participou por não ter 

representante presente, e as demais empresas declinaram de ofertarem lances. 
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decrescente de Percentual de Desconto, conforme tabela abaixo. 

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, CNPJ n° 

23.160.346/0001-52, não foi comprovada a qualificação técnica necessária, havendo 

descumprimento aos subitens 4.2.1.2 e 4.2.1.3 do Anexo 1 - Informações 

Complementares do Edital, portanto, a empresa foi inabilitada. 

Em ato continuo, seguindo a sequencia de propostas selecionadas, foi aberto o envelope 

contendo os Documentos de Habilitação da licitante, S. CANTON ENGENHARIA E 

CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 60.461.100/0001-47, que ofertou o percentual de 9%, 

representando o valor de R$ 10.059.631,64 (dez milhões e cinquenta e nove mil e 

seiscentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos). 

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 S. CANTON ENGENHARIA E 

CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 60.461.100/0001-47, com o percentual de desconto linear 

de 9,00% (nove porcento) sobre os preços unitários da Planilha Orçamentária da FUMEC, 

/ 
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PERCENTUAL 
EMPRESA DESCONTO 

(%) 

RAVE CONSTRUTORA 10,80 

5. CANTON 9,00 

FACONSTRU 9,00 

WINTER GARDEN 8,60 

CONSTRUTORA SANDIN 4,16 

çf, 



\) 
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resultando sua proposta no valor global de R$ 10.059.631,64 (dez milhões e cinquenta 

e nove mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e quatro 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 Comissao, pelos profissionais técnicos, Bruno Aramaki, João Batista da Silva e pelos 

presentes na sessão. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

a. A representante da empresa SPALLA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 

05.633.207/0001-17, encaminhou mensagem eletrônica as 08h48, solicitando a 

suspensão da sessão pública, alegando bloqueios nas rodovias estaduais e 

federais por manifestantes, impedindo a passagem da representante da Spalla 

de participar da sessão licitatória e, possivelmente, impedirá a participação dos 

demais licitantes, haja vista a extensão do bloqueio. O que não foi acatado, diante 

das redes de rádio e internet ter noticiado, que inobstante as manifestações, era 

possível transitar pelas rodovias, que na sua maioria estavam com livre acesso 

até a cidade de Campinas, tanto que as empresas licitantes, acima nomeadas, 

estavam presentes, e ainda, a sessão foi acompanhada por uma colaboradora 

que veio de São Paulo. 

b. 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) 

da empresa. O contrato social foi então apresentado, bem como a devida 

assinatura no documento Anexo XI. 

c. Após inabilitação da Rave, e prosseguimento dos atos, o representante da RAVE, 

tardiamente, questionou a análise técnica, mas diante da preclusão do ato, foi 
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Lucas Gimenez Pavanelio 
Membro 
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Pablo Renan Casemiro Emanuelll 
Membro 

orientado a apresentar Recurso. 

d. O representante da empresa WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA., CNPJ. 

21.365.236/0001-00, Sr. AFONSO DE DONATO, se retirou do auditório as 

10h50min. 

Comissão Permanente de Licitações 

li 

Pedro Henrique dos Santos 
Suplente da Presidente 

Rosa Alice Monteiro de Sousa 
Membro 

quipe Técnica 

tigenharia E Contruções Ltda 5. C 

Bruio Aramaki 
Equipe Técnica 
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