
Prefeitura Municipal de São Carlos 
Comissão Permanente de Licitações 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Rua Episcopal, nº 1.575   Centro   São Carlos - SP   Fone/Fax: (16) 3362.1162 

1 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2019  
 

PROCESSO Nº 16304/2019 
 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DS ENVELOPES DE PROPOSTA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 
VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações os 
membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para procederem a abertura dos 
envelopes de proposta apresentados para a Concorrência Pública supracitada.  

 
Tendo sido divulgado o resultado da habilitação dos licitantes e não havendo manifestações contrárias, a 

Comissão decidiu convocar os interessados para esta Sessão Pública, onde serão abertos os envelopes de proposta das 
licitantes remanescentes habilitadas nesta Concorrência. 

 
Abertos os envelopes das licitantes Sólida, Datec e Bandeirantes, que se encontravam custodiados em poder da 

Comissão, lacrados e inviolados, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e desta foram extraídos os 
seguintes valores propostos para esta licitação: 

 

Lotes Lote 01 Lote 02 

Datec R$ 5.293.749,77 R$ 5.099.870,15 

Sólida N/C R$ 5.111.268,05 

Bandeirantes R$ 5.053.951,39 R$ 5.129.103,96 

 
Para o lote 2, pelo fato de a empresa Sólida se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte e a diferença de sua 

proposta ser menor que 10% em relação à proposta da empresa Datec, a empresa Sólida tem o direito de preferência em 
cobrir a oferta da empresa Datec, conforme Art. 44, da Lei 8.666/93: “Nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferências de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte”. Pela ausência do 
representante da empresa Sólida, a Comissão decide suspender a sessão para consultar a empresa sobre o interesse em 
cobrir o lance ofertado pela empresa Datec, para então definir os vencedores desta licitação. 

 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
 
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 demais presentes, que que será divulgada pelos 
meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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