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

CONVITE N.° 04/2018 - PROCESSO Nº 2469/2017 
 

Aos 20(vinte) dias do mês de abril do ano de 2018, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações 
os membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes para, em terceira 
convocação, procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta apresentados 
para o Convite supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de remanescente de obra na 
UPA Aracy, no Município de São Carlos. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas Age Engenharia, Nova Meta, Aero 

Construtora, Furlan Engenharia, Construtora Fanor, Construtora Imperium, Construtora Interiorana, KGP 
Construtora, Allgreen Construções, Wisdom Construtora, DGB Engenharia, Kacel, HS Lopes, G Energy, G&A 
Construtora, Fragalli Engenharia, Neopav, WRS Construções, Thulio Gimenez e Construtora K2.  

 
Nenhuma empresa solicitou o Edital. A empresa Fragalli apresentou seus envelopes, na forma da Lei. 

Por ser esta a terceira convocação para este procedimento e por tratar-se de serviço essencial ao bom andamento 
das atividades da Administração, a Comissão decide prosseguir com o certame. 

 
Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes. Abertos os envelopes de habilitação dos 

licitantes, toda documentação foi rubricada pelos presentes e depois de avaliada, a Comissão considera a 
documentação apresentada conforme e decide encaminhar para avaliação da área técnica quanto ao atendimento 
da capacitação técnica, conforme atestados apresentados, para posterior habilitação do licitante. 

 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
 
O envelope de proposta apresentado ficará custodiado em poder da Comissão, lacrado e inviolado 

até a definição de continuidade deste processo. 
 
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. 
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