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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5325/2021 
 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE 
SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2021, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para a continuidade da Concorrência Pública supracitada. 

Divulgado o resultado de habilitação dos licitantes, conforme ata de sessão realizada em 29/07/2021 e, julgados os recursos e 
contrarrazões, conforme ata do dia 26/08/2021, a Comissão decidiu convocar os interessados para esta sessão onde serão abertos os 
envelopes de proposta de preços das empresas remanescentes habilitadas neste certame. 

Apenas o representante da empresa BANDEIRANTES compareceu para esta sessão. 
Abertos os envelopes, toda documentação extraída foi disponibilizada para vista e rubrica dos presentes. Foram extraídos os 

seguintes valores: 
 

DATEC                             6.434.635,12  
BANDEIRANTES                             6.738.796,42  
KGP                             6.961.683,78  
SAID                             7.294.155,47  
TETO                             7.648.908,68  

 
Estando a proposta de menor valor conforme e, ainda, o preço ofertado compatível com o valor de mercado conforme apurado 

neste processo de licitação, a Comissão considera a empresa DATEC VENCEDORA deste procedimento. 
Aberta a palavra, o representante da empresa BANDEIRANTES alega que a empresa DATEC não apresenta as taxas de leis 

sociais detalhada, só mencionando o percentual. 
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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