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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

CONVITE DE PREÇOS N.° 41/2018 - PROCESSO Nº 22599/2018 
 

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro do ano de 2018, 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, cujo objeto é a 
Contratação de Empresa para locação de máquinas, no Município de São Carlos. 

 
Tendo sido julgado o recurso administrativo apresentado pela empresa Agroterra e sendo mantida a 

decisão da Comissão, os interessados foram convidados para esta sessão pública onde serão abertos os envelopes 
de propostas das empresas remanescentes classificadas no processo supra, sendo elas PADOCK MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS e LOURENÇO &ARAÚJO. 

 
Abertos os envelopes das licitantes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e 

desta foram extraídos os seguintes valores ofertados para este procedimento; 
 
LOURENÇO & ARAÚJO – R$ 134.065,80 
 
PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – R$ 175.558,80 
 
Estando as propostas consideradas conforme e os valores ofertados compatíveis com o valor previsto 

neste processo, a Comissão declara a empresa Lourenço e Araújo VENCEDORA desta licitação. 
 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
 
O envelope contendo a proposta de preços da empresa Agroterra está disponível para licitante tendo 

em vista sua inabilitação do certame. 
 
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. 

 
 
 
 
 

Roberto C. Rossato  Fernando Jesus Alves de Campos              Hicaro Leandro Alonso 
Presidente   Membro     Membro 
 
 
 
 
 
Ausente                   Vicente Araújo                         Ausente 
Padock Máquinas e Equipamentos              Lourenço & Araujo             Agroterra 


