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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS N.° 06/2019 - PROCESSO Nº 31943/2017 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para, em primeira convocação, 

procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta apresentados para a Tomada de Preços 

supracitada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DO 

CÓRREGO MONJOLINHO, no município de São Carlos. 

 

O edital foi publicado pelos meios e formas legais e disponibilizado no site desta Administração. 

 

A empresa Bandeirantes apresentou seus envelopes na forma prevista no Edital. Os envelopes recebidos foram 

rubricados pelos presentes e foi aberto o envelope de habilitação do proponente, cuja documentação extraída destes foi da 

mesma forma rubricada pelos presentes. Da análise da documentação apresentada, a Comissão considera a mesma habilitada. 

 

Foi então aberto o envelope de proposta da empresa e toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes. 

Depois de avaliada, a documentação foi igualmente considerada conforme. 

 

Estando o valor da proposta compatível com o valor previsto para esta licitação, a Comissão declara a empresa 

Bandeirantes VENCEDORA deste procedimento. 

  

Aberta a palavra, não houve manifestações contrárias por parte 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 pelo representante da empresa participante e será divulgada 

pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 

 

 

 

 

Roberto C. Rossato     Guilherme Romano Alves                     Fernando Jesus Alves de Campos  

        Presidente                 Membro             Membro  

 

 

 

José Carlos Leite 

Engenharia e Comércio Bandeirantes 


