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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
CONVITE DE PREÇOS N.° 39/2018 - PROCESSO Nº 18370/2018 

 
Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 11h00min, 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 Construção de Trilha 
Ecológica, no Município de São Carlos. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas System Engenharia, Geostab, Engefig, 

Ville Engenharia, JMF Projetos, Moderna SP, Contec Engenharia, Umpler Engenharia, Bota Engenharia, LC 
Engenharia, MEP Ambiental, Kadima Engenharia, Silva Leme Engenharia, K2 Construtora, Fragalli Engenharia, 
DLE Construções, BJL Construtora, Engefig, ADN Construtora, G&A, HS Lopes, Construtora SPANA, Construtora 
FANOE e Cedro Construtora, conforme consta do processo Administrativo.   

 
As empresas Marchesin, RRL e Beacon manifestaram interesse em participar deste procedimento.  
 
A empresa Engefig declinou formalmente de sua participação. 
 
As empresas Umpler, DLE, Marchesin, RRL, Beacon e Cerri e Superti apresentaram envelopes para 

esta sessão. A Comissão não conseguiu confirmar que esta última tenha sido convidada ou manifestado interesse 
em participar, não atendendo ao item 6 do Edital, sendo, portanto, desclassificada. Seus envelopes serão 
disponibilizados para retirada. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar do presente certame pessoas jurídicas convidadas ou interessadas. 

6.1.1. Entende-se por convidadas àquelas notificadas por esta Prefeitura para retirar o Convite. 

6.1.2. Entende-se por interessadas àquelas que manifestarem seu interesse, com antecedência mínima de 

24 (vinte e quatro) horas da data e hora marcada para a entrega dos envelopes. 

6.1.2.1. A manifestação acima poderá ser feita por e-mail destinado à Administração, pelo endereço 

licitacao@saocarlos.sp.gov.br, contendo a razão social da empresa, seu CNPJ, Endereço, pessoa e telefone 

para contato. 

  
Os demais envelopes recebidos foram rubricados por todos os presentes. Abertos os envelopes de 

documentação dos licitantes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes.  
 
A Comissão notou na documentação apresentada, a ausência da comprovação de registro da 

empresa e do profissional no conselho competente, item 7.1.18. do Edital, no caso da empresa Marchesin.  
 
Com relação à empresa DLE, a CND Estadual apresentada encontra-se vencida – item 7.1.3.2. do 

Edital. Por tratar-se de Empresa de Pequeno Porte, a Comissão lhe concede o prazo de 5 dias a contar da 
publicação desta Ata, para regularizar a situação, na forma da lei.  

 
Ainda, com relação à empresa DLE, a Certidão apresentada relativa ao item 7.1.20. do Edital 

encontra-se vencida.  
 
Com relação à empresa Beacon, a Comissão notou a ausência da Declaração de Pleno 

Conhecimento do objeto, item 7.1.19. do Edital, situação esta sanada pelo representante presente. 
 
Diante da necessidade de avaliação dos atestados de capacidade técnica apresentados pelos 

licitantes, a Comissão decide suspender a sessão, para que a unidade proceda esta análise, após o que será 
divulgado o resultado da habilitação dos licitantes. 

 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
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Os envelopes de proposta dos licitantes ficarão custodiados em poder da Comissão, lacrados e 

inviolados, até a definição de continuidade deste procedimento. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto C. Rossato  Fernando Jesus Alves de Campos              Hícaro Leandro Alonso 
Presidente   Membro     Membro 
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Marchesin Projetos              Beacon Engenharia       Umpler Engenharia RRL Serviços 


