
                                
 

 
 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS 

ENVELOPES "PROPOSTA" E “HABILITAÇÃO” REFERENTE À TOMADA DE PREÇO 

Nº 01/2020 EEFE/USP. 

 
 

Aos Treze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez 

horas, reuniram-se no Auditório Maria P. D. M. Kiss, no endereço Av. Professor Mello 

Moraes, 65 - Vila Universitaria, São Paulo - SP, 05508-030, a Comissão Julgadora de 

Licitações, designada pelo Diretor da Escola de Educação Física e Esportes - USP, 

conforme Portaria nº D-EEFE 19, publicada no D.O.E. de 28/05/2021 as fls. 48, 

constituída pelos servidores não docentes Kátia Regina de Oliveira, Leandro Chiaratti 

Ayres e Cristiane de Souza Rodrigues, tendo lugar o ato público, para abertura dos 

envelopes contendo a "Proposta" e os envelopes contendo a “Habilitação” da TOMADA 

DE PREÇO Nº 01/2020 EEFE/USP, tratada no processo Nº 20.1.225.39.0 e volumes, 

destinada a Reforma do Piso das Quadras Poliesportivas da EEFE/USP.   

A Comissão de Julgamento considerou inabilitada a empresa De Prom 

Engenharia e Consultoria por não ter apresentado a documentação antecipadamente, 

exigência à empresas que não possuem cadastro no CAUFESP, conforme item 3 do 

presente edital. 

Posteriormente, a Comissão procedeu à abertura dos envelopes 

“Proposta” das empresas, que foram rubricadas pelos membros da comissão e pelos 

representantes credenciados.  

A Comissão comunicou que a documentação de proposta (envelope nº 01) 

foi analisada e julgada por parte da Comissão Julgadora de Licitação e que o resultado 

foi divulgado ainda na sessão de abertura, sendo os 3 primeiros classificados: 

1º Colocado: Mundial Ind. E Com. De Pisos Esportivos Ltda EPP pelo 

valor de R$486.509,55 (Quatrocentos e oitenta e seis mil quinhentos e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos) 

2º Colocado: Resinsa Brasil Construções Esportivas Ltda. pelo valor 

de R$488.864,89 (Quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro 

reais e oitenta e nove centavos) 



                                
 

 
 

3º Colocado: Top Track Construção e Comércio Esportivo EIRELI pelo 

valor de R$520.787,49 (Quinhentos e vinte mil setecentos e oitenta e sete reais e 

quarenta e nove centavos) 

       Os envelopes nº 02 (Documentação) das licitantes foram rubricados 

pela Comissão Julgadora de Licitação e pelos representantes das firmas presentes, 

sendo aberto o envelope da primeira colocada (Mundial Ind. E Com. De Pisos 

Esportivos Ltda EPP) e a documentação foi conferida e rubricada, sendo julgada de 

acordo com o solicitado em Edital pela comissão. 

Os representantes credenciados das empresas foram questionados e não 

apresentaram observações a serem adicionadas na presente Ata. 

Nada mais havendo a providenciar, a Comissão Julgadora de Licitação 

assina a presente ata, encerrando-se os trabalhos ao meio dia e quinze minutos. 
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