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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
CONVITE DE PREÇOS N.° 35/2018 - PROCESSO Nº 21657/2018 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 09h00min, 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 locação de equipamentos de informática para a realização dos 82º Jogos Abertos, 
no município de São Carlos. Presente à sessão, como convidado, o Sr. João Rafael da Silva Tadeu. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas Principia Software, Altbit, MKA, Sygma, M&M 

Computer, Infomais, Xproject, Microsworld, CM Info, MB Suprimentos, Balão da Informática, Infodream e AJE Informática, 
conforme consta do processo Administrativo.   

 
As empresas Arklok e Micro KA manifestaram interesse em participar desta licitação. As empresas Altbit, Arklok 

e Micro KA 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 notou na documentação da empresa Altbit a ausência de declaração de pleno conhecimento 
do objeto do Edital, situação esta que foi sanada por seu representante presente. 

 
A licitante foi considerada habilitada. 
 
Na documentação apresentada pela empresa Micro KA, a Comissão notou a ausência dos documentos relativos 

aos itens 7.1.3.1., 7.1.4. e 7.1.18. do Edital, bem como a CND relativa ao item 7.1.3.3. encontra-se vencida e o Atestado de 
Capacidade Técnica relativo ao item 7.1.16. foi apresentado em cópia simples. 

 
Na documentação apresentada pela empresa Arklok, a Comissão notou a ausência dos documentos relativos 

aos itens 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9., 7.1.17. e 7.1.18. do Edital. 
 
Ambas as licitantes foram consideradas inabilitadas. 
 
 Pela ausência de representantes destes licitantes na sessão pública, a Comissão decide suspender a sessão, 

divulgando este resultado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
 
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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