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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

CONVITE DE PREÇOS N.° 37/2018 - PROCESSO Nº 22415/2018 
 

Aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 14h00min, reuniram-se na Sala de 
Licitações os membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para 
procederem a abertura dos envelopes de proposta apresentados para o Convite supracitado, cujo objeto é a 
contratação de empresa para Serviços de Limpeza nos 82º Jogos Regionais, no Município de São Carlos. 

 
Vencidos os prazos legais sem quaisquer manifestações contrárias à decisão de habilitação dos 

participantes, divulgada pelos meios e formas legais, a Comissão decidiu convocar os interessados para esta 
sessão pública, onde serão abertos os envelopes de proposta das empresas LM Conservação, Cinbrala Eventos, 
Guedes e MV Serviços, remanescentes habilitadas para esta licitação. 

 
Abertos os envelopes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e desta foram 

extraídos os seguintes valores propostos para esta contratação: 
 
MV Serviços – R$ 119.600,00 
Cinbrala Eventos – R$ 127.972,00 
Guedes – R$ 130.500,00 
LM Conservação – R$ 135.746,00 
 
Notou-se que esta licitação se destina exclusivamente à participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte e pelo fato ter sido constatado na sessão anterior que a empresa MV Serviços não faz jus aos 
benefícios da LC 123/2006 por não estar enquadrada como ME/EPP a proposta da empresa supramencionada 
não será considerada válida pela Comissão. 

 
Obedecendo à ordem de classificação das demais propostas, foi solicitado à representante da 

empresa Cinbrala Eventos que ofertasse redução em seu preço, aos níveis de preço apresentados pela empresa 
MV Serviços, o que foi aceito e confirmado. 

 
Estando as propostas consideradas conformes e os valores apresentados compatíveis com o valor 

previsto para esta contratação, a Comissão declara a empresa Cinbrala Eventos VENCEDORA desta licitação. 
 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
 
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 dos licitantes que se encontram presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, 
preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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