PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Comissão Permanente de Licitações
São Carlos, Capital da Tecnologia
TOMADA DE PREÇOS N° 14/2021
PROCESSO Nº 6017/2021
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NA REGIÃO
DA PRAÇA ITÁLIA, NO MUNÍCIPIO DE SÃO CARLOS.
Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano de 2021, às 16h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da Comissão
Permanente de Licitações abaixo identificados para deliberarem sobre a continuidade da Tomada de Preços supracitada.
Houve a sessão de abertura dos envelopes de habilitação referente a este certame no dia 10/08/2021, com publicação veiculada
na data de hoje, tendo participado desta licitação as empresas Flex Comércio, Engenharia Bandeirantes, DGB Engenharia e NJ Caetano.
Entretanto, às 15h08min do 12/08/2021, o responsável pela entrega de correspondências desta Prefeitura Municipal trouxe até a
Seção de Licitações um envelope lacrado direcionado a mesma, o qual foi devidamente recebido e protocolado. Ao abrir a correspondência,
esta Comissão verificou que, dentro do envelope, haviam mais 02 envelopes devidamente lacrados, sendo 01 identificado como contendo os
documentos de habilitação e 01 identificado contendo proposta de preços, relacionados justamente à participação neste certame.
Os referidos envelopes também foram devidamente protocolados, os quais estavam com a identificação da empresa Fort Service
Construtora. Ao verificar o rastreamento do Código do Objeto de postagem dessa correspondência, a Comissão verificou que a mesma foi
entregue na Prefeitura às 17h06min do dia 09/08/2021, portanto em tempo antecedente e hábil à data do certame.
Considerando o princípio da isonomia, igualdade, busca pela proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade, publicidade, bem
como todos os que lhes são correlatos, de maneira a proporcionar um certame liso e transparente, como esta Administração através da
Comissão Permanente atua, esta decide propor ao Senhor Prefeito Municipal a revogação da Tomada de Preços 14/2021 e a publicação de
novo Edital, visando assim patrocinar uma disputa isonômica e justa entre todos os interessados, buscando a ampla competitividade e a
busca da proposta mais vantajosa à Administração.
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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