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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS - CONVITE N.° 02/2018 - PROCESSO 

Nº 4886/2018 
 

Aos 6 (seis) dias do mês de abril do ano de 2018, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 
membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes para procederem 
abertura dos envelopes de proposta apresentados para o Convite supracitado, cujo objeto é a contratação de 
empresa para fornecimento de infraestrutura para a Festa do Milho, no Município de São Carlos. 

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

contrárias à decisão, ultrapassados os prazos legais, a Comissão convocou os licitantes remanescentes 
habilitados para esta sessão pública, para a abertura dos envelopes de propostas apresentados para este 
Convite. 

 
Abertos os envelopes, que se encontravam custodiados em poder da Comissão, a documentação 

apresentada foi rubricada pelos presentes, de onde se extraíram os seguintes valores apresentados para esta 
licitação: 

 

  

Empresas 

Lote Item M Tendas StaffLuxe Matheus Dicksom 

1 1     5.300,00     5.700,00      5.750,00 

1 2     1.900,00     1.400,00      1.400,00 

2 1     3.400,00     3.300,00      3.450,00 

3 1     9.700,00       7.990,00    7.990,00 

4 1     3.900,00     3.313,00      2.950,00 

4 2     3.500,00     4.193,00      3.600,00 

5 1     4.583,33     4.900,00      5.000,00 

5 2        916,67     1.050,00      1.000,00 
 
Diante da oferta de valores idênticos para o lote 03, pelas empresas Matheus e Dicksom, a Comissão 

efetuou Sorteio, conforme previsto na legislação, na presença dos licitantes e de outros servidores convocados 
especificamente para assistir este procedimento, tendo sido elaborados dois papéis de igual tamanho e 
procedência onde nestes foram transcritos os nomes dos dois licitantes, rubricados pelos presentes, dobrados 
igualmente e inseridos em envelope pardo, de onde foi extraído, aleatoriamente, um destes papéis no qual 
constou como vencedora a empresa Dicksom. 

 
A proposta do licitante M. Tendas foi desclassificada para os lotes 1 e 4 por apresentar valor ofertado 

superior ao valor previsto na licitação.  
 
Estando os valores apresentados compatíveis com os valores previstos para esta licitação, a 

Comissão declara as empresas a seguir VENCEDORAS deste procedimento, para os respectivos lotes: 
 
Lote 01 – Staff Luxe 
Lote 02 – Staff Luxe 
Lote 03 – Dickson 
Lote 04 – Dickson 
Lote 05 – M. Tendas 
 
Aberta a palavra, não houve manifestações dos presentes. 
 
Este resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de 

quaisquer interessados. A Comissão aguardará o parecer final da unidade para o prosseguimento dos trâmites 
administrativos processuais. 
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Os envelopes das empresas inabilitadas ou desclassificadas serão disponibilizados aos seus 

representantes, para serem retirados. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Roberto C. Rossato  Fernando Jesus Alves de Campos  Patricia A. Custódio Nunes 
Presidente   Membro     Membro 
 
 
 
 
 
 
Márcio F. do Nascimento Rogério Dias Moreno  Valdir Cesar 
M. Tendas   Dicksom   StaffLuxe 


