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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2019  
 

PROCESSO Nº 16303/2019 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
 
OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.  
 
 

Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações e os demais presentes abaixo identificados para procederem ao recebimento e abertura dos 
envelopes de documentação apresentados para a Concorrência Pública supracitada.  

O edital foi publicado pelos meios e formas legais. 
As empresas Engenharia e Comércio Bandeirantes, MaqTerra, Sólida e Datec apresentaram seus envelopes, na 

forma prevista no Edital, estando presentes os representantes credenciados abaixo.  
Todos os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes. A Comissão procedeu a abertura dos 

envelopes de habilitação dos proponentes participantes e seu conteúdo foi vistado pelos presentes. 
Depois de avaliada a documentação, a Comissão notou as sequintes situações, conforme abaixo: 
Com relação à empresa Sólida, não apresentou a CND relativa ao item 05.01.03.03 solicitada no Edital; 
Com relação à empresa MaqTerra, as CNDs relativas aos itens 05.01.03.02 e 05.01.04 do Edital encontram-se 

vencidas. 
A documentação das empresas Bandeirantes e Datec foram consideradas conformes. 
Pela necessidade de avaliação dos atestados de capacidade técnica apresentados pelas licitantes quanto ao 

atendimento ao exigido no Edital, a Comissão decide suspender a sessão, encaminhando a documentação para avaliação da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas, para análise. 

Feita esta análise, será divulgado o resultado de habilitação e qualificação dos proponentes. Aberta a palavra, 
não houve manifestação dos presentes. Os envelopes com as propostas comerciais dos licitantes ficarão custodiados pela 
Comissão, devidamente lacrados e inviolados, até a definição de continuidade deste processo.  

Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos representantes presentes, que será 
divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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