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ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N.° 03/2018 - PROCESSO Nº 10742018 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018, às 11h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para deliberarem sobre a habilitação dos licitantes 

participantes da Tomada de Preços supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa para Reforma do Campo de Futebol 

Alberto Dunk Filho, no Município de São Carlos. 

 

Tendo o processo retornado da área técnica e diante do parecer de que os atestados apresentados pela empresa 

AMX atendem ao disposto no Edital, conforme abaixo transcrito, a Comissão considera os participantes habilitados. 

 

Parecer da unidade: 

 

“O item 05.01.12. solicita o Registro ou a Inscrição do responsável técnico e da empresa no conselho competente. 

A empresa AMX apresentou ás fls. 148 e 149 a Certidão do CREA, comprovando a inscrição do Responsável Técnico e da 

empresa naquele órgão, atendendo o quesito do item supracitado, portanto não procede a alegação da Fragalli de que a 

empresa AMX descumpriu o item 05.01.12. do Edital. Com relação ao Acervo, a AMX apresentou na fl. 132 o CAT de outro 

profissional vinculado à empresa.” 

 

Este resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer 

interessados.  

 

Os envelopes de propostas apresentados pelos licitantes permanecerão custodiados em poder da Comissão, 

lacrados e inviolados, até a definição de prosseguimento deste procedimento. 

 

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. 

 

 

 

Roberto C. Rossato   Patricia Aparecida Custódio Nunes  Fernando Jesus Alves de Campos 

Presidente    Membro     Membro  

 

 

 

 


