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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONVITE DE PREÇOS N° 25/2020 
 

PROCESSO Nº 15136/2020 
 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO OLIVEIRA ALVES, NO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS 
 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro do ano de 2021, 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. 

 Tendo sido divulgado pelos meios e formas legais o resultado da habilitação dos licitantes Fort Service e Bandeirantes e 
vencidos os prazos recursais sem quaisquer manifestações contrárias, a Comissão decidiu convidar os interessados para esta Sessão 
Pública onde será aberto o envelope de proposta apresentado pela licitante Bandeirantes, remanescente habilitada nesta licitação. 

Aberto o envelope, que se encontrava custodiado em poder da Comissão, lacrado e inviolado, toda documentação apresentada 
foi disponibilizada para vistas e rubricas dos presentes e depois de analisada, a mesma foi considerada conforme, ofertando o valor de R$ 
283.373,86. 

Estando a proposta conforme e o valor ofertado compatível com o valor previsto para esta contratação, a Comissão declara a 
licitante Bandeirantes VENCEDORA deste procedimento. O envelope de proposta da licitante Fort Service será disponibilizado para 
retirada. 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
Nada mais 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 presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de 
manifestação de quaisquer interessados. 
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