
      
____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Rua Episcopal, nº 1.575   Centro   São Carlos - SP   Fone: (16) 3362.1162 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONVITE DE PREÇOS N° 15/2020 
 

PROCESSO Nº 4957/2020 
 

RERATIFICAÇÃO DA ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DA SMHDU, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 

 
 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 

Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para deliberarem sobre a continuidade do Convite supracitado. 
A Comissão retifica sua decisão, com relação à empresa Ferreira Santos, que embora comprove a execução de obras de 

construção ou reforma de edificações e execução de revestimento cerâmico tipo porcelanato com quantitativo de 446.,46 m2, o fez 
mediante atestado fornecido por pessoa física, em desacordo com o Edital: 

 
7.1.16.1.  Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, conforme súmula 24 do TCE-SP 
para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, que comprove a execução de obras de 
construção ou reforma de edificações com área mínima de 98 m²  e execução de revestimento cerâmico tipo 
porcelanato com área mínima de 96 m².  
7.1.16.2. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome de profissional 
pertencente ao quadro da empresa, conforme súmula 23 do TCE-SP para fins de comprovação de 
capacidade técnico-profissional, devidamente acervado no conselho competente, comprove a execução de 
obras de construção ou reforma de edificações e execução de revestimento cerâmico tipo porcelanato. 

. 
Dessa forma, a mesma fica declarada INABILITADA. 
Ficam ratificadas todas as demais informações constantes da Ata de Sessão de 16/09/2020, que não conflitem com esta 

retificação. 
Nada mais a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de São Carlos abaixo identificados e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de 
quaisquer interessados.  

 
 
 
 
Roberto C. Rossato                                              Hicaro L. Alonso                                Fernando Jesus Alves de Campos 
       Presidente                                                            Membro                                                             Membro 
 
 

 

 

 

 

 

  


