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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 06/2020  

 
PROCESSO Nº 1466/2020 

 
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS GENÉSIO D’AQUINO E 
GUERINO FRACASSO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 10h30min, 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 a Tomada de Preços supracitada. 

Tendo sido divulgado o resultado da habilitação dos licitantes e julgado o Recurso Administrativo apresentado pela licitante 
FADINI, cuja decisão foi por manter sua inabilitação, a Comissão convidou os participantes e eventuais interessados para esta Sessão 
Pública, onde serão abertos os envelopes das empresas Sólida e Bandeirantes, remanescentes HABILITADAS para prosseguirem neste 
certame. 

Abertos os envelopes, que se encontravam custodiados em poder da Comissão, lacrados e inviolados, toda documentação 
apresentada foi disponibilizada para vistas e rubricas dos presentes e da qual foram extraídos os seguintes valores propostos para esta 
contratação: 

 
Bandeirantes – R$ 386.781,51 
Sólida – R$ 403.033,13 
 
Em que pese a proposta da licitante Sólida estar com valores dentro dos limites que lhe permitiriam a condição de empate, 

conforme cláusula 09.04. do Edital, verificou-se que a mesma possui informações divergentes da planilha de preços com relação à proposta 
apresentada, sendo desclassificada. Sua proposta apresenta valor ofertado de R$ 403.033,13 enquanto a Planilha de Preços apresenta valor 
de R$ 418.033,13. 

Estando a proposta considerada conforme e o valor ofertado compatível com o valor previsto no Edital, a Comissão declara a 
licitante BANDEIRANTES VENCEDORA desta licitação. 

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. 
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