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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

CONVITE DE PREÇOS N.° 32/2018 - PROCESSO Nº 21424/2018 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2018, às 14h30min, reuniram-se na Sala de 
Licitações os membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para, em 
primeira convocação, procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta 
apresentados para o Convite supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa para Fornecimento de Serviços 
de Apoio Logístico para a realização dos Jogos Abertos, no Município de São Carlos. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas LSF Serviços, Griffon, Joel Carlos 

Américo, MM Terceirização, Synnus, Jobseg, Top Confiança, Copervip e Provac conforme consta do processo 
Administrativo.   

 
As empresas Almeida Segura, Cinbrala (FTP Arbitragem), Macarrão Eventos, SFM Eventos e 

SEGFORTE manifestaram interesse em participar desta licitação.  
 
 As empresas LSF Serviços,  FTP Arbitragem  e LSF Serviços apresentaram seus envelopes, na 

forma prevista. 
 
A Comissão decide prosseguir com o certame. Os envelopes recebidos foram rubricados pelos 

presentes. Foram abertos os envelopes de habilitação dos licitantes e toda documentação apresentada foi 
rubricada pelos presentes. Da análise destes documentos, a Comissão decide suspender a sessão para diligência 
quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados. 

 
Em relação a empresa LSF não apresentou declaração de pleno conhecimento do objeto, porém, 

sanável em sessão através de declaração de próprio punho, o que foi realizado. Além disto, não apresentou a 
certidão do item 7.1.3.2. 

A empresa FTP apresentou a certidão do item 7.1.3.1 vencida e, conforme legislação, será concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, contados a partir da publicação desta ata. 

A empresa SFM não apresentou Termo de Abertura e Encerramento de seu balanço patrimonial.  
 
Os envelopes de proposta estão lacrados e ficarão custodiados pela Comissão até a definição pelo 

prosseguimento do certame. 
 
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 pelos 
representantes presentes, abaixo identificados. 
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