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ATA DE SESSÃO DA COMISSÃOMPERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONVITE DE PREÇOS N° 27/2019 - PROCESSO Nº 12019/2019 

 
OBJETO: Contratação de empresa para vistorias nas unidades da Administração, no município de São Carlos. 

 
Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2019, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros 

da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para deliberarem sobre a continuidade do Convite supracitado. 
  
Tendo sido recebido o resultado da avaliação dos atestados de capacidade técnica apresentados pelas licitantes, 

realizado pela unidade responsável, visando apurar sua compatibilidade com o exigido no Edital, a Comissão considera a seguinte 
situação com relação à habilitação dos participantes: 

 
R Nobre – O atestado de capacidade técnica apresentado está em nome do profissional e não da empresa licitante – 

item 5.1.5. do Edital, bem como não apresentou os documentos relativos ao item 5.1.2. do Edital. INABILITADA pelo não 
atendimento aos itens 5.1.5. e 5.1.2. do Edital. 

 
Engeoesp – O atestado de capacidade técnica não especifica a qualificação da empresa para desempenhar atividades 

pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação. INABILITADA pelo não atendimento ao item 5.1.5. do Edital. 
 
AS. Neto – A licitante apresentou atestados de capacidade técnica compatíveis ao objeto da licitação. HABILITADA. 
 
Tecast – A licitante apresentou atestado de capacidade técnica inconsistente, incompatível com o objeto da licitação. 

INABILITADA pelo não atendimento ao item 5.1.5. do Edital. 
 
FFF - A licitante apresentou atestados de capacidade técnica compatíveis ao objeto da licitação. HABILITADA. 
 
CS Viva – A licitante apresentou atestado de capacidade técnica incompatível com o objeto da licitação. INABILITADA 

pelo não atendimento ao item 5.1.5. do Edital. 
 
Nada mais havendo a considerar, a sessão foi suspensa, lavrando-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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