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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS N.° 07/2018 - PROCESSO Nº 2315/2017 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2018, às 15h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações para procederem a abertura dos envelopes de proposta apresentados para a 

Tomada de Preços supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa para Conclusão de Edificação e Estacionamento do 

SITS, no Município de São Carlos. 

 

Divulgado o resultado da habilitação dos licitantes participantes e não havendo quaisquer manifestações 

contrárias à decisão, na forma e prazos legais, a Comissão convocou os representantes das empresas e demais interessados 

para esta sessão pública, onde serão abertos os envelopes de proposta apresentados para esta licitação. 

 

Abertos os envelopes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e desta extraíram-se os 

seguintes valores unitários propostos para este procedimento: 

 

Fragalli – R$ 169.979,07 

BJL – R$ 180.597,38 

 

O valor proposto está compatível com o valor previsto no processo. 

 

A Comissão decide suspender a sessão, encaminhando as propostas para avaliação da unidade responsável, 

quanto à composição dos preços unitários apresentados pelos licitantes, antes da conclusão deste procedimento. 

 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 

 

Este resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer 

interessados. Decorridos os prazos legais, será dada continuidade a este procedimento. 

 

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. 

 

 

 

 

Roberto C. Rossato     Hícaro Leandro Alonso                    Fernando Jesus Alves de Campos  

        Presidente                  Membro     Membro  

 

 

 

Silvio Aparecido Fragalli 

Fragalli Engenharia Eireli – EPP 


