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ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022 – IFUSP 
PROCESSO Nº 2022.1.529.43.9 
ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA” 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois às quinze horas, reuniu-

se a Comissão Julgadora de Licitação para análise e julgamento das propostas das 

licitantes abaixo. 

 

1. GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. 
2. HARUS CONSTRUÇÕES LTDA. 
3. HERMECON CONSTRUÇÕES LIMITADA-EPP. 
4. POLICAN ENG. E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA. 

 

 

A Comissão Julgadora de Licitação classificou em: 

 

1º lugar – POLICAN ENG. E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA., por ter atendido as exigências do 
edital e ter apresentado proposta de menor preço no valor total R$ 829.741,04 (Oitocentos e 
vinte e nove mil, Setecentos e quarenta e um reais, e quatro centavos); 
 
 
2º lugar – HARUS CONSTRUÇÕES LTDA. , no valor total de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão 
de reais); 
 
 
3º lugar - HERMECON CONSTRUÇÕES LIMITADA-EPP., no valor total de R$ 1.007.125,24 (Hum 
milhão, sete mil, cento e vinte  e cinco reais e vinte e quarto centavos); 
 
 
4º lugar - GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., no valor total de R$ 1.025.822,85 
(Hum milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). 
 
 
 
Esta comissão esclarece que, conforme o art 21 -  Inc. II e III da Lei 8666/93, e alterações 

posteriores, a presente Tomada de Preços foi divulgada ao público, em quadro de aviso de 

livre acesso no Instituto de Física da USP, em publicação no D.O. e em jornal de grande 

circulação em 04/10/2022. 

 

 

 

 

Fica estabelecido o prazo de cinco dias úteis, a partir da data de publicação desta Ata no 

DOE, para apresentação de recurso. Caso não haja apresentação de recurso dentro do 

prazo estabelecido, a abertura do envelope nº 2 (Habilitação) ocorrerá no dia 07/11/2022 às 

14h30 no mesmo endereço. 
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Nada mais havendo a constar, lavrei a presente Ata que vai assinada pôr mim Karen Dantas  

_______________ , e pelos membros da Comissão Julgadora de Licitação. 

 

São Paulo, 24 de outubro de 2022 
 
 

 
Enga. Verônica Espinosa Pintos Lopes 
            Presidente    
 
 
 
Maria Aparecida Barboza Mota 
             Membro 
 
 
 
Marco Antonio Rice 
        Membro 
 
 
 
Karen Dantas 
     Membro 
 
                                                           
 


