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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONVITE DE PREÇOS N° 01/2021 
 

PROCESSO Nº 15847/2020 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO TELHADO DA DOFT, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
E TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para, em primeira 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, T5 
Construtora, Aleph, G&A, HS Lopes, Fort Service, Bota Eng3enharia, Dias e Cardozo, Prodex, Construfenix, Festi, ADN, Beuvali, Ampla, J 
Nassif, Linnear, Essencial e Darcos, conforme consta do processo administrativo. 

As empresas Beuvali e Festi declinaram formalmente de sua participação nesta licitação. As empresas Ferreira e Santos e 
Zanon Construções manifestaram interesse em participar deste certame. As empresas G&A, Linnear e Fragalli apresentaram seus 
envelopes, na forma prevista no Edital. 

A Comissão decide prosseguir com o certame. Os envelopes recebidos foram disponibilizados para vistas e rubricas dos 
presentes e foram abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas participantes. 

Da mesma forma, todo o seu conteúdo foi disponibilizado para vistas e rubricas dos presentes e depois de avaliada, a 
documentação foi considerada conforme. 

Pela necessidade de avaliação dos atestados de capacidade técnica apresentados quanto à compatibilidade ao exigido no 
Edital, a Comissão decide suspender a sessão, encaminhando o processo para análise da unidade técnica responsável, após o que será 
divulgado o resultado da habilitação dos licitantes. 

Os envelopes de proposta ficarão custodiados em poder da Comissão, lacrados e inviolados, até a definição de continuidade 
deste processo. 

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 será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o 
direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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