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CONVITE DE PREÇOS N° 08/2020 
 

PROCESSO Nº 3666/2020 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO MUNICÍPIO DE 
SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano de 2020, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para, em quarta convocação, procederem ao recebimento e abertura dos 
envelopes de documentação e proposta apresentados para o Convite supracitado. 

O Edital foi divulgado pelos meios e formas legais. Foram convidadas a participar desta licitação as empresas Laoa 
Confeitaria, Massas Mecca, Padaria Ipanema, Mirely Soares, Margherita Alimentos, BCDN, Maria Luiza Palombo, Panificadora Guanabara, 
Vovó Lucia, Restaurante Sabor e Requinte, Padaria Corneta, Panificadora América e Chefe Brasil, conforme consta do processo 
Administrativo.   

Nenhuma empresa manifestou interesse em participar desta licitação. A empresa Mecca e Mecca apresentou seus 
envelopes, na forma prevista no Edital. 

Por ser esta a quarta convocação para este procedimento e por se tratar de demanda essencial ao andamento das 
atividades desta Administração, a Comissão decidiu prosseguir com o certame. 

Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes e foram abertos os envelopes contendo a documentação de 
habilitação dos licitantes, que da mesma forma, foi rubricada pelos presentes. 

Da análise da documentação apresentada, a Comissão considera a mesma conforme, restando portando a empresa 
habilitada. Na sequência, a comissão decidiu abrir o envelope de proposta da licitante e após a análise dos documentos, a proposta foi 
considerada conforme. 

Estando o valor proposto compatível com o valor previsto para esta contratação, a Comissão declara a licitante Mecca e 
Mecca Vencedora deste certame. 

Nada mais 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 formas legais, preservando o direito de manifestação de 
quaisquer interessados. 
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