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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2019  
 

PROCESSO Nº 22750/2017 
 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 
 
 
OBJETO: CONCESSÃO A TÍTULO ONEROSO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL, COM RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS 
EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E OBJETO DE CRIME E AINDA, A PREPARAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS. 
 
 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações os 
membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados procederem a abertura dos 
envelopes de proposta das licitantes remanescentes habilitadas na Concorrência Pública supracitada. 

Tendo sido recebido o resultado do julgamento do recurso apresentado pela licitante Trintin e sendo este 
considerado improcedente, não alterando, portanto, o resultado da habilitação dos licitantes divulgado pela Administração, a 
Comissão decidiu convocar os interessados para participar desta Sessão Pública, onde serão abertos os envelopes das 
licitantes Armatrans, Alves e Yioshiy, MR3 e Trintin, que se encontravam custodiados em poder da Comissão, lacrados e 
inviolados. 

Abertos os envelopes destas empresas, todo seu conteúdo foi rubricado pelos presentes e foram extraídos os 
seguintes percentuais de repasse: 

 
Armatrans – 27,5% 
Trintin – 25% 
Alves e Yoshiy – 21,2% 
MR3 – 8,5 % 
 
A Comissão notou que a empresa MR3 não encaminhou os cálculos de receitas e custos da operação, conforme 

item 21.01. do Edital. 
Pela necessidade de se avaliar a viabilidade e exequidade dos percentuais propostos e os cálculos de receitas e 

custos apresentados, de acordo com o exigido no Edital, a Comissão decide suspender a sessão, encaminhando a 
documentação para análise e manifestação da unidade responsável, após o que será dada continuidade a este procedimento. 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos demais presentes e será divulgada pelos 
meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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