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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS - CONVITE N.° 04/2018 - PROCESSO 

Nº 2469/2017 
 

Aos 30(trinta) dias do mês de maio do ano de 2018, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações 
os membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes para a abertura do 
envelope de proposta apresentado para o Convite supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa para 
execução de remanescente de obra na UPA Aracy, no Município de São Carlos. 

 
Tendo sido divulgado pelos meios e formas legais o resultado da habilitação do licitante Fragalli 

Engenharia e não havendo quaisquer manifestações contrárias a esta decisão, a Comissão convocou o licitante e 
os demais interessados para esta sessão, onde será aberto o envelope de proposta apresentado para este 
Convite, que se encontrava custodiado pela Comissão, lacrado e inviolado. 

 
Aberto o envelope, toda documentação foi rubricada pelos presentes e desta extraiu-se o valor de R$ 

R$ 96.655,64 proposto para esta contratação. 
 
Estando a proposta conforme e o valor apresentado compatível com o valor previsto para este 

procedimento, a Comissão declara a empresa Fragalli Engenharia CLASSIFICADA nesta licitação. 
 
A sessão será suspensa para que a Secretaria Municipal de Obras Públicas faça a análise da 

proposta apresentada pela Licitante a respeito do atendimento ao exigido no Edital, principalmente no tocante ao 
valor do BDI, o qual no caso apresentado, foi de 10,40%. Após esse parecer por parte da Secretaria será dada 
continuidade a este processo. 

 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. Esta decisão 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 abaixo 

identificados da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e demais presentes. 
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