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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
CONVITE DE PREÇOS N.° 43/2018 - PROCESSO Nº 23539/2018 

 
Aos 06 (Seis) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 14h00min, 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 materiais 
esportivos para a realização dos 82º Jogos Regionais, no Município de São Carlos. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas CeC Campinas, Esporte Vale, Jopa, 

Golden Sports, A Esportiva, Lojão dos Esportes, Nakal, Pódio Uniformes, Caster Sports, João Maciel, Luan 
Domingues, Sirlei Cordeiro (/AT & WP) e EJM Esportes, conforme consta do processo Administrativo.  

 
As empresas Rapini, Calux e JP Sports manifestaram interesse em participar deste procedimento.  
 
As empresas AT & WP, Del Pama e C&C Campinas apresentaram envelopes para esta licitação. 
 
Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes. Abertos os envelopes de documentação 

das licitantes, todo seu conteúdo foi rubricado pelos presentes e depois de analisada, a Comissão considera a 
empresa Del Pama inabilitada, pelos motivos abaixo: 

 
Não atende ao item 7.1.17. do Edital – Não apresentou a Declaração de Pleno Conhecimento do 

objeto licitado; 
 
A Certidão de Falência e Recuperação Judicial encontra-se vencida – item 7.1.18. do Edital. 
 
As empresas AT & WP e C&C Campinas foram consideradas habilitadas. O representante da 

empresa C&C Campinas declara nesta sessão que não tem intenção de interpor recurso contrário à decisão 
acima. As empresas cujos representantes se encontram ausentes encaminharam manifestação formal via e-mail 
abrindo mão de recurso administrativo contrário à decisão acima e pela necessidade desta aquisição, dado o curto 
espaço de tempo existente até o início do evento, a Comissão decide prosseguir com o certame, abrindo os 
envelopes de preço dos licitantes habilitados.  

 
Abertos os envelopes de proposta, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e 

desta foram extraídos os seguintes valores propostos para esta licitação: 
 
   Lote 01   Lote 02   Lote 03 
 
AT & WP – R$  47.100,00  33.476,28  n/c 
 
C&C Campinas – R$ 50.435,00  43.255,00  76.298,60  
 
A Comissão notou na proposta da empresa AT & WP que o preço ofertado para o item 06 do lote 01 

encontra-se superior ao estimado na licitação e conforme item 8.2. do Edital, a mesma é considerada 
desclassificada para este lote. 

 
Pelos valores apresentados e estando estes compatíveis com os valores previstos neste 

procedimento, a Comissão declara as empresas abaixo VENCEDORAS desta licitação: 
 
AT & WP – Lote 02 
C&C Campinas – Lotes 01 e 03 
 
Os licitantes vencedores são notificados nesta ocasião, presentes ou por e-mail, da 

necessidade de amostras / catálogos no prazo de até 3 dias, a contar desta data. 
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Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
 
O envelope de proposta da licitante Del Pama ficará custodiado pela Comissão até a finalização 

deste processo, após o que será disponibilizado para retirada. 
 
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 demais 
presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer 
interessados. 

 
 
 
 
 
 
 

Roberto C. Rossato  Fernando Jesus Alves de Campos            Hícaro Leandro Alonso 
Presidente   Membro     Membro 
 
 
 
 
 
 
 
AUSENTE   AUSENTE   José Eudes Correia Barbosa 
AT & WP   Del Pama   C&C Campinas 


