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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

CONVITE DE PREÇOS N.° 39/2018 - PROCESSO Nº 18370/2018 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 14h30min, reuniram-se na Sala de 
Licitações os membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para procederem a abertura 
dos envelopes de proposta apresentados para o Convite supracitado, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
para Construção de Trilha Ecológica, no Município de São Carlos. 

 
Tendo sido divulgado pelos meios e formas legais o resultado da habilitação das empresas RRL 

Serviços e Umpler Engenharia e também a inabilitação dos licitantes Marchesin, DLE Construções e Beacon 
Engenharia e não havendo quaisquer manifestações contrárias, a Comissão decidiu convocar os interessados 
para esta Sessão Pública, onde serão abertos os envelopes de propostas das empresas habilitadas participantes, 
apresentados para esta licitação. 

 
Abertos os envelopes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e desta foram 

extraídos os seguintes valores propostos para este procedimento: 
 
RRL Serviços – R$ 32.896,06 
 
Umpler Engenharia – R$ 35.860,03 
 
Verificada a proposta da empresa RRL Serviços notou-se que esta apresentou BDI de 30% (trinta por 

cento), alterando seus valores unitários. No entanto, não apresentou a CPU para os mesmos, contrariando o edital 
em seu item 8.1, alínea “h”. Desta forma a licitante é considerada DESCLASSIFICADA. 

 
Na sequencia, passou-se à verificação a proposta da empresa UMPLER. Após conferencia, a 

comissão considera a mesma conforme com os termos do edital e com valores compatíveis, declarando-a 
VENCEDORA desta licitação. 

 
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. A Comissão aguardará o parecer final da 

unidade requisitante para a continuidade dos trâmites administrativos processuais. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hicaro Leandro Alonso Fernando Jesus Alves de Campos              Guilherme Romano Alves 
Presidente   Membro     Membro 
 
 
 
 
 
Lucas Alan Braz     Julio Moran                                 
RRL Serviços     Umpler Engenharia                


