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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS N.° 09/2019 - PROCESSO Nº 3134/2019 

 

 Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano de 2019, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

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

apresentados para a Tomada de Preços supracitada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA para Serviços de Reparo e Recuperação de Pavimento com aplicação de CBUQ, no 

município de São Carlos. 

 

Tendo sido divulgado pelos meios e formas legais o resultado da habilitação do licitante participante desta licitação e 

não havendo quaisquer manifestações contrárias, a Comissão decidiu convocar o licitante e demais interessados para esta 

sessão pública, onde será aberto o envelope de proposta apresentado pela empresa K2 CONSTRUÇÕES, HABILITADA neste 

procedimento licitatório. 

 

Aberto o envelope, que se encontrava custodiado em poder da Comissão, lacrado e inviolado, toda documentação 

apresentada foi rubricada pelos presentes e desta foi extraído o valor de R$ 675.618,00 ofertado para esta contratação. 

 

Estando a proposta considerada conforme, a Comissão decide suspender a sessão, encaminhando a mesma para 

manifestação da unidade responsável quanto á exequidade e aceitação do preço proposto, após o que será dada continuidade a 

este processo. 

 

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 pelos demais presentes e será divulgada pelos meios e 

formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 

 

 

 

 

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

Presidente               Membro          Membro  
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K2 Construções 

 


