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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
CONVITE DE PREÇOS N.° 34/2018 - PROCESSO Nº 11865/2018 

 
Aos 30 (Trinta) dias do mês de outubro 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 
terceira 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 Fornecimento de PABX, 
no Município de São Carlos. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas Dito Lourenço, Liga Telecom VIVO, 

Telepol, C. Costa Telefônica, Foneserv, Telestefane, Telectron, GAS Telecom, Redeserv, Jummp Soluções, CSC 
Telecom, Centrais de PABX, Casa do PABX, Nat Net e Sygma, conforme consta do processo Administrativo.   

 
A empresa TELE SERV manifestou interesse em participar desta licitação. 
 
As empresas TELE SERV e NAT NET apresentaram seus envelopes, na forma prevista. 
 
Por ser esta a terceira convocação para esta licitação e tratando-se de demanda importante ao bom 

andamento das atividades da Administração, a Comissão decide prosseguir com o certame. 
 
Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes. Abertos os envelopes de habilitação dos 

licitantes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e depois de avaliada, a Comissão notou 
que a empresa NAT NET não apresentou Certidão constante do subitem 7.1.3.3 do Edital, sendo considerada, 
portanto, INABILITADA. 

 
A empresa EDISON DIAS ROMANINI, foi considerada igualmente INABILITADA pois não apresentou 

Termo de Abertura e Encerramento em seu balanço patrimonial. 
 
A Comissão considera esta licitação FRACASSADA. 
 
Os envelopes de proposta de preços foram devolvidos aos respectivos licitantes nesta data. 
 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
 
O Edital será republicado pelos meios e formas legais. A Unidade responsável será informada a 

respeito. 
 
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 
representantes presentes, abaixo identificados e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito 
de manifestação de quaisquer interessados. 
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