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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

CONVITE DE PREÇOS N.° 45/2018 - PROCESSO Nº 17945/2018 

 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações 
os membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes para procederem a abertura dos 
envelopes de proposta do Convite supracitado, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Elaboração de 
projeto de Regularização fundiária do loteamento Aracê de Santo Antônio III, no Município de São Carlos. 

 
Tendo sido publicado pelos meios e formas legais o resultado da habilitação dos licitantes 

participantes deste procedimento, a Comissão convocou os interessados para esta sessão pública visando a 
abertura dos envelopes de proposta apresentados para esta licitação, que se encontravam custodiados pela 
Comissão, lacrados e inviolados. 

 
Apresentados aos presentes, os envelopes foram abertos e todo seu conteúdo foi rubricado por 

todos, de onde foram extraídos os seguintes valores totais propostos para esta licitação: 
 
Solo – R$ 129.833,00 
 
Umpler -  R$ 158.800,00 
 
Sato & Malosso – R$ 218.750,00 
 
Camengon – R$ 222.000,00 
 
Estando as propostas consideradas conformes e pelos valores apresentados, compatíveis com o 

valor previsto no processo administrativo para esta contratação, a Comissão declara a empresa Solo Topografia 
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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