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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021  
 

PROCESSO Nº 17983/2019 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO 
BAIRRO SANTA FELÍCIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2021, às 15h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para a continuidade da Tomada de Preços supracitada. 

A Comissão, no uso de suas atribuições legais e pautada pelo princípio da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, 
legalidade, além de todos os correlatos, bem como pela aplicação da súmula nº 473/STF, revendo seus atos e o constante dos autos vem 
se manifestar. 

Na ata de sessão de 30/06/2021, restou consignado que a empresa JPM MANUTENÇÃO apresentou os documentos dos 
itens 05.01.04.03, 05.01.17, 05.01.07.01 em cópia simples. Ocorre que o edital em seu item 05.03 e 05.03.01 manifesta a necessidade de 
apresentação de documento com cópia autenticada, seja em cartório, seja por publicação em diário oficial ou por cotejo nesta 
Administração. 

Já na ata de 16/07/2021 a mesma empresa foi considerada HABILITADA, sem, contudo, ser observado o exposto acima. 
Desta feita, a Comissão revê seu ato e declara a empresa JPM DESCLASSIFICADA. 

No mais, as demais empresas mantêm a sua habilitação. 
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 formas legais, preservando o direito de 
manifestação de quaisquer interessados. 
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