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Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5325/2021 

 
ATA DE SESSÃO DE RECBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE 
SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2021, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações os representantes da 
Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para procederem ao recebimento e abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta apresentados para a Concorrência Pública supracitada. 

O edital foi publicado pelos meios e formas legais. As empresas J.R. CONSTRUTORA, DATEC, TOTAL PAV, 
BANDEIRANTES, SAID, SOLOVIA, LGR, KGP E TETO apresentaram seus envelopes, conforme previsto no Edital. Os envelopes 
recebidos foram rubricados pelos presentes e foram abertos os envelopes de nº 1 das licitantes, contendo a documentação de 
habilitação exigida e da mesma forma, todos os documentos foram disponibilizados aos presentes para vistas e rubricas. 

Da análise da documentação apresentada, a Comissão notou que a empresa TOTAL PAV não apresentou relação de 
compromissos ou declaração de inexistência. Apresentou declaração que, se vencedora, irá apresentar seus compromissos. As demais 
empresas tiveram sua documentação considerada em conformidade ao exigido no Edital. 

Diante da necessidade de avaliação da documentação técnica apresentada, visando atestar o atendimento aos termos do 
Edital, a Comissão decide suspender a sessão, encaminhando esta documentação para análise da unidade responsável, Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, após o que será dada continuidade ao procedimento, com a divulgação da habilitação e qualificação dos 
licitantes participantes. 

Os envelopes com as propostas dos licitantes participantes ficarão custodiados em poder da Comissão, lacrados e inviolados, 
até a definição de continuidade deste procedimento. 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
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 e será divulgada pelos meios e formas legais, 
preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 

 
 
 
 
Hicaro L. Alonso           Silvana Silva Rosa                      Fernando Jesus Alves de Campos 
     Presidente                                                            Membro                                                                     Membro 
 
 
 
 
Cleber L. de Freitas    Maria de Lourdes Silva    Allan P. da S. M. Santos 
Datec    Said      Bandeirantes 
 
 
 
 
Carlos Eurico M. Cavalcante Filho  Paulo Vinicius Furquim Nardi   Danilo Greidson Freire 
Solovia    KGP      LGR 
 
 
 
 
Ausente    Ausente      Ausente 
Total Pav    JR      Teto 
 
 
 


