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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2018 - PROCESSO Nº 35712/2017 

 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio 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 a abertura dos envelopes 

de proposta dos licitantes participantes habilitados da Tomada de Preços supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa 

de engenharia para Recape de vias nos bairros Cidade Aracy e Presidente Collor, no Município de São Carlos. 

 

Tendo sido divulgado o resultado de habilitação dos licitantes participantes e não havendo manifestações 

contrárias, a Comissão convocou os interessados para a sessão pública de abertura dos envelopes de proposta apresentados, 

que se encontravam custodiados em poder da mesma, lacrados e inviolados. 

 

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

seguintes valores totais, ofertados para esta licitação: 

 

Bandeirantes – R$ 749.637,65 

Sólida ME – R$ 765.139,62 

Mattaraia – R$ 852.598,73 

DGB – R$ 856.584,03 

 

Diante dos valores apresentados e tendo a empresa Solida se apresentado como Microempresa, tem o direito de 

preferência conforme previsto no item 09.04. do Edital. Seu representante presente foi consultado e informa concordar em 

reduzir seus preços para o valor de R$ 749.600,00, comprometendo-se a apresentar nova proposta no prazo de 24 horas. 

 

Sua proposta será então conferida e se considerada conforme, estando o preço ofertado dentro dos valores 

estimados para esta contratação, será declarada VENCEDORA desta licitação. 

 

Esta decisão será divulgada pelos meios e formas legais, bem como encaminhada aos participantes, 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. 

 

 

 

Roberto C. Rossato   Fernando Jesus Alves de Campos  Paulo Seske Shiroma 

Presidente   Membro      Membro  

 

 

Walter Feliciano Jr.   Cleber Luis de Freitas 

Sólida Pavimentação   DGB Engenharia 


