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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022  
 

PROCESSO Nº 19707/2021 
 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS – SANTA 
EUDOXIA FASE 2, NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS. 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de 2022, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para a sessão pública de abertura dos envelopes de proposta 
apresentados para a Tomada de Preços supracitada. 

Tendo sido divulgado o resultado da habilitação dos licitantes e não havendo quaisquer manifestações contrárias a respeito, a 
Comissão decidiu convidar os interessados para esta sessão pública, onde serão abertos s envelopes de proposta das empresas Ltec 
Construções e Flex Comércio, que se encontravam custodiados em poder da Comissão, lacrados e inviolados, empresas estas 
remanescentes habilitadas neste certame. 

Abertos os envelopes, toda documentação apresentada foi disponibilizada para vistas e cópias dos presentes e destas foram 
extraídos os seguintes valores ofertados para esta contratação: 

 
FLEX COMÉRCIO – R$ 908.724,82 
LTEC CONSTRUÇÕES – R$ 908.848,53 
 
Em que pese o menor valor ter sido ofertado pela empresa Flex Comércio, a empresa Ltec Construções declarou ser enquadrada 

como empresa de pequeno porte, o que já foi verificado em seu balanço patrimonial quando de sua habilitação. Desta forma, atendendo a 
margem de preferência estabelecida pela legislação, a Comissão questionou junto ao representante da empresa Ltec, a possibilidade de 
cobrir a oferta proposta pela empresa Flex Comércio. Houve concordância do mesmo, ofertando um novo valor na ordem de R$ 908.650,00. 

Desta feita, a Comissão concede o prazo de 24 horas para que a empresa Ltec apresente sua proposta readequada. 
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 pelos demais presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o 
direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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