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ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

CONVITE DE PREÇOS N° 27/2019  
 

PROCESSO Nº 12019/2019 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VISTORIAS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE 
SÃO CARLOS. 

 
Aos 02 (Dois) dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 10h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para deliberarem sobre a continuidade do Convite 
supracitado. 

 
Mediante provocação informal do representante da empresa CS Viva, questionando a aceitabilidade do preço 

ofertado pela licitante FFF Projetos, declarada vencedora deste procedimento, a Comissão notou, na planilha de comparação 
de valores elaborada na sessão pública de 24/10/2018 que considerou, equivocadamente, as duas propostas como 
superiores em 50% do valor orçado pela Administração, quando o correto é considerar que apenas a proposta da empresa 
AS Neto atende a este critério. 

 
Corrigida esta questão, de acordo com o previsto no artigo 48, § 1º, alínea “a” da Lei Federal 8.666/93, o valor 

orçado pela licitante FFF Projetos passa a ser considerado inexequível, razão pela qual a Comissão, no uso de suas 
prerrogativas e com base na súmula 473 do STF, decide rever sua decisão e declarar a licitante FFF Projetos 
desclassificada. 

 
Por consequência, diante do tempo decorrido desde o recebimento das propostas, em 11/09/2019 até a 

presente dada, que resulta em mais de 60 dias, prazo este definido como validade das propostas, a Comissão irá consultar o 
licitante AS Neto sobre a manutenção da validade de sua proposta e se confirmada, dará continuidade aos trâmites 
processuais. 

 
Em paralelo, sugere ao Senhor Prefeito a anulação da homologação deste procedimento licitatório em favor da 

licitante FFF Projetos. 
 
Nada mais havendo a considerar, a sessão foi suspensa, lavrando-se esta ata que vai assinada pelos 

membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e será 
divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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