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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2022  
 

PROCESSO Nº 8479/2020 
 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA 
 
OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DO TIPO MENOR VALOR DE CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO (PERCORRIDO), 
OBJETIVANDO A OUTORGA, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

No 1º (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2022, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para continuidade da Concorrência Pública supracitada. 

Tendo sido divulgado pelos meios e formas legais o resultado da habilitação dos licitantes participantes e julgamento dos 
recursos administrativos interpostos, a Comissão decidiu convidar os interessados a participar desta sessão pública, onde será aberto o 
envelope de proposta da licitante RIGRAS TRANSPORTES, remanescente habilitada neste certame, envelope este que se encontrava 
custodiado pela Comissão, lacrado e inviolado. 

Aberto o envelope, toda documentação deste constante foi disponibilizada para vistas e rubricas e depois de conferida, foram 
extraídos os seguintes valores propostos para esta contratação: 

 
RIGRAS TRANSPORTES: R$ 6,64 (Seis reais e sessenta e quatro centavos) por quilometro rodado. 
 
Considerando a necessidade de avalição técnica da planilha GEIPOT apresentada, por parte da Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito, a Comissão decide suspender a sessão e encaminhar os autos para a devida avaliação e, será dado 
prosseguimento após a manifestação da unidade. 

Aberta a palavras, 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 demais presente, e será divulgada pelos meios e formas legais, 
preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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Rafael Leandro Iafelix 
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