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§ 3º - Cada eleitor poderá votar, no máximo, em tantos 
candidatos quantos forem os lugares a serem preenchidos pela 
representação dos servidores no respectivo colegiado.

I - DA INSCRIÇÃO
Artigo 3º - O registro individual das candidaturas deverá ser 

feito até o dia 20-10-2017 (sexta-feira), às 17 horas, mediante 
requerimento do próprio interessado, dirigido à Diretora da FOB, 
e entregue na Assistência Técnica Acadêmica.

§ 1º - Cabe à Diretora da FOB decidir quanto ao deferimento 
dos pedidos de registro.

§ 2º - No dia 23-10-2017, será afixada a relação dos candi-
datos registrados nos Quadros de Aviso da Unidade, divulgação 
via e-mail institucional e no site da FOB-USP.

II - DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 4º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará 

no dia da eleição no e-mail institucional, o endereço eletrônico 
do sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor 
poderá exercer seu voto.

Artigo 5º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III - DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 6º - A votação convencional, a que se refere o art. 1º 

supra, será realizada no dia 25-10-2017, das 8h às 12h e 14h às 
17, na sala da Assistência Técnica Acadêmica.

Artigo 7º - As cédulas da eleição serão providenciadas pela 
Assistência Acadêmica.

Artigo 8º - A mesa eleitoral será designada pela Diretora da 
FOB-USP, sendo composta por um presidente e dois mesários.

Artigo 9º - O processo eleitoral obedecerá às seguintes 
normas:

I - No ato da votação, os eleitores assinarão lista de compa-
recimento, previamente fornecida pela Seção de Pessoal da FOB;

II - As cédulas serão rubricadas pelo Presidente da mesa 
eleitoral;

III - Não será permitido voto por procuração;
IV - Serão garantidos o sigilo do voto e a inviolabilidade 

da urna.
Artigo 10 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

IV - DOS RESULTADOS
Artigo 11 - Terminada a votação, a mesa eleitoral procederá 

à apuração dos votos, lavrando, a seguir, ata de abertura e 
encerramento dos trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos.

Artigo 12 - Serão considerados eleitos os candidatos mais 
votados.

Artigo 13 - Ocorrendo empate, serão adotados, sucessiva-
mente, os seguintes critérios de desempate:

I - o maior tempo de serviço na USP;
II - o maior tempo de serviço na FOB;
III - maior idade.
Artigo 14 - O resultado será proclamado pela Diretora da 

FOB-USP no dia subsequente ao pleito.
Artigo 15 - A Assistência Acadêmica providenciará, em 

tempo hábil, todo o material necessário à realização do pleito 
e, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, conservará o 
material relativo à eleição durante 30 (trinta) dias, pelo menos.

Artigo 16 - A propaganda eleitoral poderá ser feita por 
conta dos candidatos, por meio de impressos de circulação 
interna e e-mail institucional.

Parágrafo único - Não serão permitidas inscrições a tinta ou 
qualquer outro processo direto no recinto da Faculdade.

Artigo 17 - No prazo de três dias úteis, após a proclamação 
dos eleitos, poderá ser impetrado recurso à Diretoria da FOB-
-USP.

Parágrafo único - O recurso referido neste artigo será pro-
cessado na Assistência Técnica Acadêmica e não produzirá efeito 
suspensivo, devendo ser decidido pela sua Diretora no prazo 
máximo de três dias úteis, contados da data de sua impetração.

Artigo 18 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, 
de plano, pela Diretora da FOB.

Artigo 19 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação no âmbito da FOB, revogadas as disposições em 
contrário.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

 Portaria FZEA-49, de 11-9-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de diversos Colegiados da Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Ali-
mentos da Universidade de São Paulo baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente processar-
-se-á nos termos da Seção II do Capítulo II do Regimento Geral, 
em uma única fase, no dia 07-11-2017, das 08h às 17h, por 
meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos, 
podendo, em caráter excepcional, ser utilizado sistema de 
votação convencional, de acordo com as regras dos artigos 11 
a 15 desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por 2 docentes e 2 discentes, 
sendo 1 de graduação e 1 de pós-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pela Diretora, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes nos diferentes órgãos 
colegiados da FZEA elegerão os membros discentes da Comis-
são Eleitoral paritária, dentre os seus pares que não forem 
candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos cursos de graduação e programas de 
pós-graduação.

Artigo 4º - Os candidatos deverão estar regularmente 
matriculados em disciplinas de graduação ou programa de pós-
-graduação, relacionados ao âmbito do colegiado respectivo.

§ 1º - Para a representação discente de graduação, são 
elegíveis os alunos regularmente matriculados que tenham cur-
sado pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres 
imediatamente anteriores.

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro 
ou segundo semestre dos cursos de graduação, não serão exigi-
dos os requisitos referidos no parágrafo anterior.

Artigo 5º - A representação discente terá o mandato de 
um ano, permitida uma recondução e ficará assim constituída:

§ 1º - Alunos de Graduação:
I - CoC Engenharia de Alimentos (1 representante e respecti-

vo suplente, com mandato iniciando em 12-12-2017);
II - CoC Engenharia de Biossistemas (1 representante e 

respectivo suplente, com mandato iniciando em 23-03-2018);
III - CoC Medicina Veterinária (1 representante e respectivo 

suplente, com mandato iniciando em 12-12-2017);
IV - CoC Zootecnia (1 representante e respectivo suplente, 

com mandato iniciando em 12-12-2017);
V - Comissão de Graduação (2 representantes e respectivos 

suplentes, com mandato iniciando em 12-12-2017);
VI - Congregação (2 representantes e respectivos suplentes, 

com mandato iniciando em 12-12-2017);

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Comunicado
A Diretora da Escola de Enfermagem da USP torna público 

que o resultado das eleições para escolha de representantes 
discentes de pós-graduação em Colegiados e Comissões Estatu-
tárias da EE, realizadas através do preconizado nas Portarias EE 
38 e 46/2017, e conforme abaixo descrito, foi homologado pela 
Procuradoria Geral da Universidade de São Paulo.

1. Comissão de pós-Graduação.
Vinicius Gomes Barros - titular.
Regina Célia dos Santos Diogo - suplente.
2. Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Gerenciamento em Enfermagem - PPGEN.
Regina Célia dos Santos Diogo - titular.
Hercules de Oliveira Carmo - suplente.
3. Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem - PPGE.
Kayte Chaves Oliveira de Lima - titular.
Luciane Simões Duarte - suplente.
4. Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem na Saúde do Adulto - PROESA.
Ramon Antônio Oliveira - titular.
Genesis de Souza Barbosa - suplente.
5. Comissão de Cooperação Internacional
Patrícia Stella Silva Sampaio - titular.
O termo inicial dos mandatos, que serão de um ano, passará 

a vigorar a partir da publicação desse informe em Diário Oficial.

 MUSEU PAULISTA

 Portaria GD-27, de 6-9-2017

Dispõe sobre a designação dos membros da 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária do 
Museu Paulista

A Diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 
nos termos do artigo 26, do Regimento do Museu Paulista, resol-
ve baixar a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
do Museu Paulista será composta pelos seguintes membros:

- Prof. Dr. Jorge Pimentel Cintra - Presidente
- Profa. Dra. Vânia Carneiro de Carvalho - Vice-Presidente
- Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego - Mem-

bro docente
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
 Portaria GD-28, de 6-9-2017

Dispõe sobre a designação dos membros da 
Comissão de Pesquisa do Museu Paulista

A Diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 
nos termos do artigo 26, do Regimento do Museu Paulista, resol-
ve baixar a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A Comissão de Pesquisa do Museu Paulista será 
composta pelos seguintes membros:

- Prof. Dr. Paulo César Garcez Marins - Presidente
- Profa. Dra. Vânia Carneiro de Carvalho - Vice-Presidente
- Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego - Mem-

bro docente
Artigo 2º - O mandato do Presidente da Comissão de Pes-

quisa terá vigência de 07-08-2017 a 06-08-2020.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Contrato
Contrato FEA-RP 02/2017
Processo 2017.1.797.81.0. Contratante: Faculdade de Eco-

nomia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Con-
tratada: THOMSON REUTERS SERVIÇOS

ECONÔMICOS LTDA. CNPJ 29.508.686/0001-08. Objeto: 
Prestação do serviço denominado Thomson Reuters Eikon 
For Students, com acesso via portal. Vigência – 12 meses a 
partir de 01-09-2017. Valor Total – R$ 23.565,81. – Classifica-
ção Funcional Programática: 12.122.0100.5272. Assinatura em 
25-08-2017.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Contrato
Emissão de Empenhos 03671161 e 03671188/2017
Compra 208827/2017 - Ata de Registro de Preços 034/2017
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2017 – FORP
Processo 2017.1.1285.59.7
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Larbak Soluções Empresariais Ltda. - ME.
CNPJ. 09.510.784/0001-72
Objeto: Fornecimento de material de escritório
Parecer jurídico: processo 2011.1.20996.1.5 e volumes – 

PG-USP
Crédito orçamentário: 12.364.1043.5304 – Orçamento
Valor contratado: R$ 4.245,13
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias
Condições de Pagamento: 28 dias

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU

 Portaria GD-023-FOB, de 13-9-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dos 
servidores técnico-administrativos, e respectivos 
suplentes, junto à Congregação da Faculdade 
de Odontologia de Bauru da Universidade de 
São Paulo

A Diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da 
Universidade de São Paulo, à vista do disposto nos artigos 45, 
inciso IX, e 47, § 2º, item 5, do Estatuto da USP, e com base no 
Regimento Geral da USP, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição dos representantes dos servidores 
técnico-administrativos junto à CONGREGAÇÃO da FOB-USP 
será realizada no dia 25-10-2017 (quarta-feira), das 8h às 17h, 
por meio de sistema eletrônico de votação e totalização de 
votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema 
de votação convencional.

§ 1º - A representação referida no caput deste artigo será 
composta da seguinte forma:

I – CONGREGAÇÃO: 1 (um) representante e respectivo 
suplente (mandato 08.11.17 a 07.11.18);

§ 2º - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencio-
nados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - Poderão votar e ser votados todos os servidores 

técnico-administrativos da FOB-USP na ativa.
§ 1º - Não será privado do direito de votar e ser votado o 

servidor que se encontrar em férias ou afastado de suas funções, 
com ou sem prejuízo de salário, se estiver prestando serviços em 
outro órgão da Universidade.

§ 2º - O servidor que for docente, ou aluno da USP, não será 
elegível, garantido o direito de voto.

tivas formações/capacitações, objetivando a aquisição de bens 
e serviços comuns. Os pregoeiros acima designados poderão 
atuar como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio. Esta 
Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a contar da data de sua 
publicação; Proc. USP 2010.1.383.3.3.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 ORQUESTRA SINFÔNICA DA USP
Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR 

4.710 de 25-02-2010, justificamos que o pagamento ao for-
necedor Editora e Impressora Art Graphic Ltda, previsto para 
11-09-2017, através da nota de empenho 03643281/2017, 
processo 2017.1.12829.01.1, não foi efetuado na data devida 
por problemas administrativos que impossibilitaram a tramita-
ção normal do processo, sendo reprogramado para 12-09-2017.

Artigo 1º – O emprego público 1138928, Superior 1 A, cria-
do pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 5577/2012, fica redistribuído do Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura para o Instituto de Arquitetura e Urbanismo.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01-10-2015 
(Proc. USP 12.1.960.64.4).

Portaria do Reitor, de 12-9-2017
Designando, nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei 

Federal 10.520/2002, combinado com o disposto no inciso IV 
do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297/2002, e alínea “b”, 
inciso I, do artigo 1º da Portaria GR 6.561/2014, Ana Carolina de 
Barros Silva (Certificações FUNDAP 287120 e 297764), Antonio 
Savério Rincon Mungioli (Certificação FUNDAP 173115), Fran-
cisca de Franco Ferreira (Certificações FUNDAP 167588 e USP 
045/2003), José Massei Neto (Certificação FUNDAP 170163), 
Paulo Ciotti Frias (Certificação FUNDAP 242808) e Ricardo 
Rioiti Sato (Certificação FUNDAP 165314) para atuarem como 
Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a serem instaurados 
na Escola Politécnica da USP, através da modalidade de PREGÃO 
em ambiente eletrônico e/ou presencial, conforme suas respec-

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-596, de 11-9-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de acordo com a Portaria GR 4215, de 25-05-2009 e considerando a Lei 
Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novos projetos de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Fabio de Oliveira Moraes Jorge e distribuído junto ao Instituto 
de Física (IF) pela Portaria PRP-43, de 16-07-2009, para continuar atendendo o Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior 
para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO  PRAZO FINAL
   PROJETO DE PESQUISA DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1131966 PAULO EDUARDO ARTAXO NETTO 30-06-2019
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação (Processo USP 2009.1.9021.1.9).
Portaria PRP-597, de 11-9-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria GR 4215, de 25-05-2009 
e considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novo projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Nelson Posse Lago e distribuído junto ao Instituto de Mate-
mática e Estatística (IME) pela Portaria PRP-77, de 09-11-2009, para continuar atendendo o Programa de Concessão de Técnico de 
Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO  PRAZO FINAL
   PROJETO DE PESQUISA DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1132385 FABIO KON 30-06-2023
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01-08-2017 (Processo 

USP 2009.1.14735.1.6).
Portaria PRP-598, de 11-9-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria GR 4215, de 25-05-2009 
e considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego 
público criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Ricardo Alexandre Alves Couto e distribuído 
junto ao Instituto de Química (IQ) pela Portaria PRP-67, de 25-09-2009, para continuar atendendo o Programa de Concessão de 
Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO  PRAZO FINAL
   PROJETO DE PESQUISA DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1132253 ANA MARIA DA COSTA FERREIRA 30-11-2017
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01-09-2017 (Processo 

USP 2014.1.331.46.0).

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP

 DEPARTAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO 
DE BIBLIOTECAS

Despacho do Vice-Reitor, de 11-9-2017
Por Delegação do Reitor, Art. 42 do Estatuto da USP, Ratifico 

o ato declaratório de inexigibilidade de licitação, de acordo com 
o artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ressaltando que a respon-
sabilidade da justificativa técnica é do servidor que a assina.

Unidade Interessada: Sistema Integrado de Bibliotecas
Contratada: Orcid, Inc.
Processo: 2017.1.35.69.4

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 Portaria MZ-14, de 12-9-2017

Dispõe sobre a composição da Comissão Eleitoral 
para o processo de eleição dos representantes 
discentes de pós-graduação junto ao Conselho 
Deliberativo, Comissão Técnica-Administrativa, 
Comissão de Pós-Graduação, Comissão de 
Pesquisa e Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária do Museu de Zoologia da USP

O Diretor do Museu de Zoologia, da Universidade de São 
Paulo, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Eleitoral do processo 
de eleição de representantes discentes de pós-graduação para 
os colegiados elencados na Portaria MZ 13/2017.

Artigo 2º - Compõem a Comissão Eleitoral os seguintes 
docentes do Conselho Deliberativo do MZUSP:

- Prof. Dr. Luís Fábio Silveira
- Profa. Dra. Sonia Aparecida Casari
Artigo 3º - Compõem a Comissão Eleitoral os seguintes 

discentes de pós-graduação:
- Verônica de Barros Slobodian Motta
- Vitor Pimenta Abrahão
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
 Portaria MZ-17, de 12-9-2017

Dispõe sobre a Comissão Eleitoral para conduzir 
o processo de eleição de Diretor e Vice-Diretor do 
Museu de Zoologia da USP

O Diretor do Museu de Zoologia, da Universidade de São 
Paulo, expede a seginte Portaria:

Artigo 1º - A Comissão Eleitoral designada para conduzir 
o processo eleitoral para eleição de Diretor e Vice-Diretor do 
Museu de Zoologia da USP será composta pelos seguintes 
membros:

Prof. Dr. Luís Fábio Silveira, Museu de Zoologia da USP 
Profa. Dra. Mônica de Toledo-Piza Ragazzo, Instituto de 

Biociências da USP
Prof. Dr. Antonio Domingos Brescovit, Instituto Butantan 
Prof. Dr. Belmiro Mendes de Castro Filho, Instituto Oceano-

gráfico da USP
Profa. Dra. Marta Maria Geraldes Teixeira, Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP
Artigo 2º - Fica designado o Prof. Dr. Luís Fábio Silveira para 

exercer a função de Presidente desta Comissão Eleitoral.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

 CENTRO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE SÃO CARLOS
 Comunicado
Extrato Ata de Abertura dos Envelopes 2 - “Documenta-

ção”, da Tomada de Preços 001/2017 - Processo: 2017.1.83.84.2
Às 9:00 horas do dia 11-09-2017, reuniram-se na Sala 

de Vídeo Conferência do Centro de Tecnologia da Informação 
de São Carlos da Superintendência de Tecnologia da Informa-
ção/USP, os membro da Comissão de Licitações, designados 
conforme Portaria STI no 006/2017, todos sob a presidência 
do primeiro, para procederem a ABERTURA do envelope n? 
2 - “DOCUMENTAÇÃO”, da Tomada de Preços n? 001/2017, 
Processo 2017.1.83.84.2. Conforme constou na primeira Ata de 
Abertura do envelope 2 – Documentação, após a inabilitação 
foram classificadas inicialmente as seguintes empresas: 1° 
Lugar: FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI – EPP com o valor de 
R$ 129.033,00, 2° Lugar: NOVA META CONSTRUTORA LTDA-
-EPP com o valor de R$ 134.259,45, 3° Lugar: CONSTRUELO 
PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R$ 136.794,55, 
4° ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES EIRELI no valor de R$ 
139.293,62 e 5° G&A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP no valor de 
R$ 141.426,48. Constou na primeira Ata que a empresa INOVA-
ÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA INCORPORAÇÃO E CONSTRU-
ÇÃO LTDA não apresentou Registro Cadastral – RC emitido pelo 
CAUFESP, apresentando apenas o RCS em desacordo com o item 
3.2.1 do edital. Foi constatado pela comissão também que a 
mesma empresa apresentou Balanço Patrimonial em desacordo 
com o item 7.1.4.3 do edital, sendo portanto considerada INABI-
LITADA. A documentação das empresas FRAGALLI ENGENHARIA 
EIRELI – EPP e NOVA META CONSTRUTORA LTDA-EPP estavam 
de acordo com o solicitado no edital, sendo consideradas HABI-
LITADAS. Diante da inabilitação, foi aberto o envelope da quarta 
colocada, FADINI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, onde foi constatado 
que também não apresentou Registro Cadastral – RC emitido 
pelo CAUFESP, apresentando apenas o RCS em desacordo com o 
item 3.2.1 do edital, sendo também considerada INABILITADA. 
Aberto o envelope da quinta colocada, CONSTRUELO PROJETOS 
E CONSTRUÇÃO LTDA verificou-se que o engenheiro responsável 
possui contrato com horário restrito incompatível com o horário 
de execução dos serviços e o bem como o atestado apresentado 
em atendimento ao item 7.1.3.2 do edital não especifica a área 
de reforma. Feita diligência junto a empresa porém a mesma não 
comprovou o solicitado sendo considerada INABILITADA. Aberto 
o envelope da empresa ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES 
EIRELI, constatou-se que no Atestado de Capacidade Técnica 
apresentado não atende ao item 7.1.3.2 subitem 1 do edital, por 
não possuir a autenticação do CREA e a Declaração de Profissio-
nais de Equipe Técnica, onde o Engenheiro demonstra-se apenas 
sobre a direção da equipe técnica, não esclarecendo se ele com-
põe a equipe técnica, diante disso a licitando foi INABILITADA. 
A Comissão prosseguiu com a abertura do envelope do sétimo 
colocado, G&A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, constatando-se 
que a declaração de equipe técnica não deixa claro quem será 
o responsável que ficará em tempo integral durante execução 
dos serviços, então a Comissão fará diligência em consonância 
com o § 4° do artigo 40 da Lei Estadual 13.121/2008, para 
esclarecimentos, ficando, a classificação, até o momento assim: 
1° Lugar: FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI – EPP com o valor de 
R$ 129.033,00, 2° Lugar: NOVA META CONSTRUTORA LTDA-EPP 
com o valor de R$ 134.259,45, 3° Lugar: G&A CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA-EPP no valor de R$ 141.426,48.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2017-09-13T01:46:34-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




