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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

CONVITE DE PREÇOS N.° 11/2019 - PROCESSO Nº 8478/2019 

 
 
 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho do ano de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações 
os membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes, abaixo identificados, para procederem a 
abertura dos envelopes de proposta apresentados para o Convite supracitado, cujo objeto é é a Contratação de 
Empresa para Elaboração de Projeto Executivo de Implantação de módulo de Educação Infantil – FNDE nos 
CEMEIs Nilson Aparecido Gonçalves e Bruno Panhoca, no Município de São Carlos. 

 
Tendo sido divulgado o resultado da habilitação dos licitantes, pelos meios e formas legais e não 

havendo quaisquer manifestações contrárias, a Comissão convidou os interessados para esta sessão pública, 
onde serão abertos os envelopes de proposta das empresas FFF, Dias e Cardozo e Prest’mo, remanescentes 
habilitadas para esta licitação. 

 
Abertos os envelopes de proposta, que se encontravam custodiados em poder da Comissão, lacrados 

e inviolados, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e desta extraíram-se os seguintes 
valores propostos para esta contratação: 

 
FFF – R$ 14.134,30 
Dias e Cardozo – R$ 15.480,26 
Prest’mo – R$ 21.574,04 
 
Estando a proposta de menor valor considerada conforme e o valor ofertado compatível com o valor 

previsto no procedimento, a Comissão declara a empresa FFF Engenharia 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 será divulgada pelos 
meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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