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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

TOMADA DE PREÇOS N° 13/2021  
 

PROCESSO Nº 5489/2021 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS. 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de 2021, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de documentação e 
proposta apresentados para a Tomada de Preços supracitada. 

O edital foi publicado pelos meios e formas legais e disponibilizado no site desta Administração. 
As empresas TM8, UMPLER e BEUVALI apresentaram seus envelopes na forma prevista no Edital. Os envelopes recebidos 

foram rubricados pelos presentes e abertos os envelopes de habilitação dos proponentes, cuja documentação extraída destes foi da 
mesma forma rubricada por todos.  

Da análise da documentação de habilitação apresentada, a Comissão notou que a empresa BEUVALI apresentou o Certificado 
de Registro Cadastral (CRC) vencido. A empresa TM8 apresentou a certidão do item 05.04.01.03 positiva. Neste caso, como a mesma se 
declara Empresa de Pequeno Porte, confirmado através do Balanço Patrimonial, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias a partir desta 
sessão para a regularização, conforme item 05.01.18.01. Os documentos da empresa UMPLER estão em conformidade com o exigido em 
edital. 

Pela necessidade de avaliação dos atestados de capacidade técnica por parte da Unidade interessada, a Comissão decide 
suspender a sessão, dando continuidade a este certame após manifestação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
Os envelopes de proposta permanecerão lacrados e inviolados sob custodia da Comissão até a decisão de prosseguimento do 

certame. 
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. 

 
 
 
 
 
 
Hicaro L. Alonso                                       Leonardo C. Rodrigues                        Fernando Jesus Alves de Campos 

                         Presidente                                                      Membro                                                       Membro 
 
 
 
 
 
  
Fernando Oliveira Rosado da Silva     Julio Moran 
                     TM8                        Umpler 


