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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONVITE DE PREÇOS N° 13/2021 
 

PROCESSO Nº 8248/2021 
 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR CIDADE ARACY NO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS. 
 
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro do ano de 2021, às 10h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os 
membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para procederem à continuidade do Convite supracitado. 

Em que pese a empresa Linnear ter sido declarada vencedora deste certame em ata de sessão do dia 28/10/2021, recebido o 
parecer processual da SMOP, o qual cita que a empresa não indicou as fontes de referência utilizadas em sua planilha, conforme 
exigência em Edital, resta a proposta da empresa Linnear DESCLASSIFICADA neste procedimento. 

Na sequência, passou-se à conferência da proposta da empresa Artecon, a qual, por sua vez, apresentou as mesmas 
irregularidades citadas em relação à proposta da empresa Linnear. Desta forma, a proposta da empresa ARTECON resta igualmente 
DESCLASSIFICADA.  

Desta forma, procedeu-se à conferência da proposta da empresa Flex Comércio. Estando esta de acordo com o exigido em 
edital e, ainda, o preço proposto de R$ 152.513,02, condizente com os valores praticados no mercado, conforme apurado no processo de 
licitação, a Comissão considera a empresa VENCEDORA deste certame. 

Nada mais 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 será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o 
direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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