
ATA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE PROPOSTAS  

PROCESSO 2021.1.372.16.4 

Convite 03/2021-FAU – Reforma e adequação dos espaços da CG e do Video Foto da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da USP 

 

Às nove horas do dia doze de novembro de 2021, reuniu-se a Comissão de Licitações designada 

pela Portaria FAU nº 16/2020, juntada à fl. 36 dos autos, composta pelos servidores: Tiago de 

Almeida Caetano, Presidente, Eunice Aparecida Rosa Bruno, Karine Gazineo Assis e Liliana Lopes 

Alves, membros da Comissão, para realização da sessão pública de credenciamento e abertura 

dos envelopes nº 1 - propostas, do Convite 03/2021-FAU, tipo menor preço, cujo objeto é a 

contratação de empresa para “Reforma e adequação dos espaços da CG e do Video Foto da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP”.  Ato contínuo, o Presidente da Comissão 

declarou aberta a Sessão, informando que será concedido espaço para os licitantes constarem 

em Ata as informações que julgarem necessárias. Entregaram os envelopes em sessão nº 1 e nº 

2, as seguintes licitantes: 1. Marcos Cesar Zeferino, CNPJ 28.807.970/0001-12; 2. Konservice 

Serviços Ltda Epp., CNPJ 22.980.748/0001-30. A empresa VGR Construções Eirelli ME, CNPJ: 

35.738.173/0001-96, entregou o envelope 24 horas antes da atual sessão, em mãos na Seção 

Técnica de Apoio Financeiro. Por esse motivo não houve representante credenciado na sessão. 

Primeiramente foram verificadas as exigências do item 3 do edital para participação das 

empresas que apresentaram os documentos necessários, todas em situação regular. Os 

presentes foram devidamente credenciados. Os representantes das empresas, numeradas 

como 1 e 2, respectivamente são: Marcos Cesar Zeferino, RG 19.364.481-2 e Thiago Martins 

Barbosa, CREA: 5069839885. Em seguida, prosseguiu-se para a rubrica dos envelopes por todos 

os presentes e posteriormente para a abertura dos envelopes de propostas com as devidas 

rubricas nos documentos desses. 

Alguns documentos apresentados em cópia simples, precisaram ser autenticados com 

verificação frente aos documentos originais apresentados que integrarão os envelopes de 

habilitação e para realização do credenciamento. 

 

 



De acordo com o item 8.5 do Edital, os documentos do Envelope nº 1 serão analisados pela 

Comissão em Sessão Reservada. As integrantes da Comissão de Licitações. 
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