PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia
______________________________________________________________________________________________________________
TOMADA DE PREÇOS N° 16/2021
PROCESSO Nº 9487/2021
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NA RUA LUIZ LAZARO
ZAMENHOF, NO MUNÍCIPIO DE SÃO CARLOS.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2021, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da
Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de documentação e
proposta apresentados para a Tomada de Preços supracitada.
Tendo sido divulgado o resultado da habilitação dos licitantes, não houve a interposição de recurso e a Comissão decidiu
convidar os interessados para esta sessão pública, onde serão abertos os envelopes de proposta das empresas DGB, Flex, Fort Service
e NJ Caetano, que se encontravam custodiados em poder da Comissão, lacrados e inviolados, empresas habilitadas neste certame.
Abertos os envelopes, toda documentação apresentada foi disponibilizada para vistas e cópias dos presentes e destas foram
extraídos os seguintes valores ofertados para esta contratação:
NJ CAETANO –
FLEX REPRESENTAÇÕES –
FORT SERVICE –
DGB –

R$ 365.097,23;
R$ 383.564,87;
R$ 397.586,01;
R$ 402.683,91.

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 declara a empresa NJ CAETANO VENCEDORA deste procedimento.
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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