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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS - CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N.° 03/2018 - PROCESSO Nº 16535/2018 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 09h00min, reuniu-se na Sala 
de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os demais presentes abaixo identificados para 
procederem a abertura dos envelopes de propostas apresentados para a Concorrência Pública 
supracitada, cujo objeto é o RECAPE DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.  

 
Presentes também a esta sessão representantes do legislativo municipal – Vereadores 

Cidinha do Oncológico, Lucão Fernandes e João Muller.  
 

Tendo sido divulgado o resultado da habilitação dos licitantes participantes, conforme Ata de 
Sessão de 13/09/2018 e findos os prazos e trâmites recursais, a Comissão decidiu convocar os 
interessados para esta Sessão pública, onde serão abertos os envelopes de propostas das licitantes 
habilitadas, apresentados para este procedimento. 

 
Foram abertos os envelopes das empresas Bandeirantes e DGB e a documentação 

apresentada foi rubricada pelos presentes. 
 
Da documentação apresentada foram extraídos os seguintes valores totais propostos para 

esta contratação: 
 
Bandeirantes – R$ 3.284.982,80 
 
DGB – R$ 3.531.006,97 
 
Estando os valores propostos compatíveis com o valor previsto para esta contratação e 

sendo a proposta da empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes considerada conforme, a Comissão 
declara a mesma VENCEDORA desta licitação. 

 
Aberta a palavra, não houve manifestações 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 

representantes presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de 

manifestação de quaisquer interessados 

 

 

 

 

Roberto C. Rossato  Hícaro Leandro Alonso                  Fernando J. A. de Campos 
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