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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N.° 02/2018 - PROCESSO Nº 14005/2018 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 

Comissão Permanente de Licitações e os demais presentes abaixo identificados para procederem ao recebimento e abertura dos 

envelopes de documentação apresentados para a Chamada Pública supracitada, cujo objeto é a seleção de empresas do ramo da 

construção civil que manifestem interesse na apresentação de proposta a Caixa Econômica Federal para a edificação de Equipamentos 

Públicos de Educação complementares à habitação para atender ao legado de empreendimentos já contratados no âmbito do Programa 

Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – Recursos FAR, no Município de São Carlos. 

 

O edital foi divulgado pelos meios e formas legais, tendo sido publicado no Diário Oficial do Município, do Estado, da União 

e em jornal de grande circulação local, além de disponibilizado no site da Administração.  

 

A empresa Infratécnica Engenharia e Construções Ltda. encaminhou seus envelopes, conforme previsto no Edital. 

 

O envelope recebido foi rubricado pelos presentes e aberto pelos membros da Comissão, cuja documentação extraída 

destes foi da mesma forma rubricada pelos presentes.  

 

Da análise da documentação apresentada, a Comissão decide habilitar a licitante. 

 

O processo será encaminhado para a Secretaria Municipal de Habitação para que sejam avaliadas as informações técnicas 

do licitante e havendo parecer favorável, será dada continuidade ao procedimento licitatório. 

 

A sessão foi suspensa para que a Comissão de Avaliação, devidamente constituída nos autos possa analisar a 

documentação técnica apresentada pela empresa, após o que será decidida a habilitação ou não do licitante. 

 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 

 

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

 

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. 
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