PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Comissão Permanente de Licitações
São Carlos, Capital da Tecnologia
___________________________________________________________________________________________________________
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20781/2019
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AV. 2 ANTENOR GARCIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
Ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de 2021, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da Comissão
Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para procederem à abertura dos envelopes de proposta apresentados
para a licitação supra.
Tendo sido divulgado pelos meios e formas legais o resultado da habilitação dos licitantes participantes e não havendo quaisquer
manifestações contrárias à decisão proferida, a Comissão decidiu convidar os interessados a participar desta sessão pública, onde serão
abertos os envelopes de proposta das licitantes DGB, Bandeirantes e Oliveira Corrêa, remanescentes habilitadas neste certame, envelopes
estes que se encontravam custodiados pela Comissão, lacrados e inviolados.
Abertos os envelopes, toda documentação destes constante foi disponibilizada para vistas e rubricas e depois de conferida, foram
extraídos os seguintes valores propostos para esta contratação:
Bandeirantes – R$ 718.810,16
DGB – R$ 762.822,71
Oliveira Corrêa – R$ R$ 763.722,14
Estando a proposta considerada conforme e o valor apresentado compatível com o valor previsto no processo administrativo, a
Comissão declara a licitante Bandeirantes 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 demais presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o
direito de manifestação de quaisquer interessados.
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