
 

 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO Nº 02 

CONVITE 01/2019 – FECHAMENTO DOS FUNDOS DOS AUDITÓRIOS   

 

PROCESSO Nº. 2019.1.1484.86.9 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, nas 

dependências da Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo, Seção de Licitações e Contratos, às 14h30min, a Comissão Julgadora de 

Licitações analisou a documentação solicitada no item 7 do Edital para Fechamento 

dos Fundos dos Auditórios da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

EACH/USP, sito a Avenida Arlindo Bettio, nº. 1000 – Ermelino Matarazzo – São 

Paulo, sendo que foram abertos os envelopes de habilitação das seguintes empresas:  

 RAFAEL DIAS HENRIQUES EIRELI – ME; 

 WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA – ME; 

 GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP. 

 

A Comissão Julgadora de Licitação analisou a habilitação (envelope nº 2) e 

apresentou o seguinte resultado: 

 

RAFAEL DIAS HENRIQUES EIRELI – ME – INABILITADA, pois não apresentou 

atestados de desempenho anterior em suas vias originais ou por cópias autenticadas, 

descumprindo, assim, o item 7.4 do edital. 

 

WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA – ME – INABILITADA, pois 1 (um) de seus 

atestados de desempenho anterior não foi apresentado em sua via original ou por 

cópia autenticada, descumprindo, assim, o item 7.4 do edital. Os demais atestados 

não demonstraram o mínimo de 95 m² de instalação de painéis de policarbonato, 

descumprindo, assim, o item 7.1.2 do edital. 

Empresa também não apresentou a Relação de Equipe Técnica, descumprindo, 

assim, o item 7.1.4 do edital. 



 

 

 

GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP – INABILITADA, 

pois não apresentou atestados de desempenho anterior em suas vias originais ou por 

cópias autenticadas, descumprindo, assim, o item 7.4 do edital. 

 

Tendo em vista a inabilitação de todas as licitantes que estavam na disputa, a licitação 

foi declarada FRACASSADA. 

 

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso. 

 

A Comissão Julgadora de Licitação e o representante da licitante presente, assinam 

a presente ata.  

 

Comissão de Licitação 

 

Leonardo Marras Xavier   _________________________________ 

Tiago Marcelino dos Reis Teixeira  _________________________________ 

Luciano Piccoli                _________________________________ 

 

Representantes: 

 

Thiago Roberto da Silva (Work Signs)   _________________________________ 


