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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
CONVITE DE PREÇOS N.° 42/2018 - PROCESSO Nº 19647/2018 

 
Aos 14 (Quatorze) dias do mês de novembro 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 Elaboração do Plano de 
Monitorização das Águas Subterrâneas provenientes dos aterros desativados, no Município de São Carlos. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas Sanex Soluções, L Rigo, Honda, Solocon, 

System Engenharia, Geocompany, Geostab, Engefig, Ville Engenharia, JMF Projetos, Moderna SP, Geoanalítica e 
Silva Leme Engenharia, conforme consta do processo Administrativo.   

 
A empresa VM Engenharia manifestou interesse em participar deste procedimento.  
 
A empresa Ville Engenharia declinou formalmente de sua participação. 
 
As empresas Sanex, L Rigo, VM Engenharia e Avatz Geologia apresentaram envelopes para esta 

sessão, sendo que não foi comprovada a manifestação de interesse desta última em participar, conforme 
preconiza o Edital e a legislação própria, razão pela qual seus envelopes não serão abertos e serão 
disponibilizados para retirada: 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar do presente certame pessoas jurídicas convidadas ou interessadas. 
4.1.1. Entende-se por convidadas àquelas notificadas por esta Prefeitura para as quais será encaminhado o 
Convite. 
4.1.2. Entende-se por interessadas àquelas que manifestarem seu interesse e/ou solicitem o Edital, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data e hora marcada para a entrega dos envelopes, 
conforme parágrafo 3º do artigo 22 da Lei Federal 8.666/93. 

 
A Comissão decide prosseguir com a sessão, procedendo à abertura dos envelopes de habilitação 

das empresas participantes.  
 
Todos os documentos extraídos foram rubricados por todos os presentes. Após análise da 

documentação apresentada, a Comissão notou, com relação à empresa Sanex, as seguintes questões; 
 
1 – Trata-se de licitação exclusiva à participação de ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e 

alterações e referida empresa apresenta em seu Balanço Patrimonial Receita Bruta superior a R$ 4.800.000,00, o 
que não lhe proporciona o enquadramento como tal; 

 
2 – Não apresentou Registro do Responsável Técnico no Conselho Competente – Item 5.1.9. do 

Edital; 
 
3 – Não apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP – Item 5.1.13. do Edital. 
 
Pela necessidade de avaliação da documentação técnica apresentada como comprovação de 

capacidade (atestados), a Comissão decide suspender a sessão, encaminhando os documentos apresentados 
para avaliação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e após esta avaliação, divulgará o resultado de 
habilitação dos licitantes. 

 
Aberta a palavra, o representante da empresa L Rigo questiona os atestados de capacidade técnica 

apresentados pela empresa VM Engenharia. Não houve outras manifestações. 
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Os envelopes de propostas apresentados pelos 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 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                 Heloisa Kelm Verçosa   Laerte Rigo 
Sanex                VM Engenharia    L Rigo 


