Prefeitura Municipal de São Carlos
Comissão Permanente de Licitações
____________________________________________________________________________
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N.° 05/2018 - PROCESSO Nº 23402/2017
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2018, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os
membros da Comissão Permanente de Licitações e o representante da empresa FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI - EPP
abaixo identificados para procederem a abertura dos envelopes de proposta apresentados para a Tomada de Preços
supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa para Conclusão da Obra da USF Jardim Zavaglia, no Município de São
Carlos.
Tendo sido divulgado pelos meios e formas legais a decisão de habilitação de todos os licitantes e não havendo
manifestações contrárias, a Comissão convocou os participantes para a sessão pública de abertura dos envelopes de propostas
dos licitantes participantes, que se encontravam custodiados em poder da Comissão, lacrados e inviolados.
Abertos os envelopes dos licitantes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e desta foram
extraídos os seguintes valores propostos para esta contratação:
BJL Construtora EPP – R$ 163.805,05
Nova Meta Construtora – EPP – R$ 166.473,43
Fragalli Engenharia – EPP – R$ 172.604,32
Pelos valores apresentados, estando estes compatíveis com o valor previsto para contratação e sendo a proposta
da licitante que apresentou o menor preço considerada conforme, a Comissão declara a empresa BJL CONSTRUTORA LTDA ME CLASSIFICADA neste procedimento.
Aberta a palavra, o representante da empresa FRAGALLI ENGENHARIA alega que na proposta da empresa BJL
CONSTRUTORA há três itens na Composição de Custos em que o mesmo colocou valor R$ 0,00, tendo supostamente
desobedecido o subitem 06.01 b do Edital.
O processo será enviado à Secretaria Municipal de Obras Públicas para análise das propostas, após o qual será
divulgado o resultado final deste certame.
Esta ata será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer
interessados.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelo licitante presente.
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