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ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE DE PREÇOS N.° 18/2018 - PROCESSO Nº 13670/2018 
 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2018, às 14h00min, reuniram-se na 
Sala de Licitações os membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações para 
deliberarem sobre a continuidade do Convite supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de Materiais Esportivos para os Jogos Regionais, no Município de São Carlos. 

 
Diante do resultado obtido na licitação e da manifestação do representante da empresa 

C&C, a Comissão solicitou a presença do Sr. Secretário Municipal de Esporte e Lazer na tarde de 
ontem, que esclarece os fatos: 

 
O item 07 do lote 01 do Edital possui erro em sua especificação, pois prevê bola com oito 

gomos e selo da FIFA, sendo que este produto não contém o selo. O Selo da FIFA se aplica no produto 
com 11 gomos, conforme catálogo do produto. 

 
Portanto, o licitante AT & WP Comercial cotou o produto com oito gomos, de preço menor, 

sem o selo da FIFA e os demais licitantes cotaram o produto com selo da FIFA, porém com 11 gomos, 
com preço maior. 

 
O Sr. Secretário, por critério de isonomia, sugere que referido item seja excluído do Edital, 

sem beneficiar ou prejudicar quaisquer dos licitantes, diante das divergências apresentadas no 
descritivo do produto, sugestão essa considerada adequada pela Comissão. 

 
Da exclusão do item 07 do lote 01, as propostas apresentadas sofrem alteração de seus 

valores, resultando na seguinte classificação: 
 
 

    Lote 01 Lote 02 Lote 03  
 
AT & WP Comercial – R$   15.678,01 3.453,19 24.697,50 
 
EJM Comércio e Esportes – R$  DESCL 3.285,90 19.376,80 
 
C&C Campinas – R$   15.326,50 3.515,00 N/C 
 

Pelos valores apresentados e estando estes compatíveis com os valores previstos no 
processo licitatório, a Comissão declara a empresa C&C Campinas VENCEDORA do lote 01, a 
empresa AT & WP Comercial VENCEDORA do lote 02 e a empresa EJM Comércio e Esportes 
VENCEDORA do lote 03 desta licitação. 

 
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 será 
divulgada pelos meios e prazos legais  
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