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CONVITE DE PREÇOS N° 02/2020  
 

PROCESSO Nº 20965/2019 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA SOBRE CÓRREGO NO LOTEAMENTO 
VALPARAISO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 

 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para, em terceira convocação, procederem ao 
recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta apresentados para o Convite supracitado. 

O Edital foi divulgado pelos meios e formas legais. Foram convidadas a participar desta licitação as empresas 
Fragalli, K2 Construções, BJL Construtora, Umpler, Costa e Costa, Nova Era, Nova Meta, ADN Construtora, Ampla, LC 
Engenharia, HP Construtora, Algreen, Construtech, RRX Construtora, Prodex, TSX Engenharia, Habcon, RPS Engenharia, 
Valve Construtora, Casa Azul, Nazareno, Lossardo, G & A, Said e Kadima conforme consta do processo Administrativo.  

Manifestou interesse formalmente na participação deste certame, a empresa JUSTA CONSTRUTORA. 
Apresentaram seus envelopes as empresas G & A CONSTRUÇÃO CIVIL, JUSTA CONSTRUTORA, 

AGROTERRA e T A COMÉRCIO, sendo que estas duas últimas não manifestaram interesse e nem sequer foram convidadas. 
Por este motivo, as empresas Agroterra e T A Comércio ficam impedidas de participarem deste certame, 

conforme edital: 
 

“6.1. Poderão participar do presente certame pessoas jurídicas convidadas ou interessadas. 

6.1.1. Entende-se por convidadas àquelas notificadas por esta Prefeitura para retirar o Convite. 

6.1.2. Entende-se por interessadas àquelas que manifestarem seu interesse, com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas da data e hora marcada para a entrega dos envelopes.” 

 
Por ser esta a terceira convocação para este certame e por tratar-se de demanda relevante ao andamento das 

atividades desta Administração, a Comissão decide prosseguir com a licitação. 
Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes e foram abertos os envelopes de habilitação das 

licitantes aptas a participar desta licitação. Da mesma forma, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e 
depois de avaliada, a Comissão considera as empresas G & A e Justa Construtora HABILITADAS. 

A Comissão decide suspender a sessão e agendará uma nova data para abertura dos envelopes de propostas 
de preços, após transcorridos os prazos recursais. 

Os envelopes de habilitação e proposta de preços das empresas T A COMÉRCIO e AGROTERRA serão 
disponibilizados para retirada por parte de seus respectivos representantes. 

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