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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018 

PROCESSO Nº 24372/2018 
 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de limpeza de boca de lobo, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, veículos, combustíveis, manutenção mecânica e elétrica, motoristas, operadores, 
insumos e encargos que onerem esses serviços. 
 
 
 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações, 
do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO, a Equipe de Apoio, 
Senhores GUILHERME ROMANO ALVES e HÍCARO LEANDRO ALONSO, designados dos autos do 
Processo 7572/2013 e demais presentes abaixo identificados para procederem a abertura do envelope de 
documentos de habilitação. 
 
 Tendo sido divulgada a decisão de inabilitação da empresa Terra Plana, pelo não atendimento ao 
edital relativamente à capacitação técnica, a Equipe de Apoio convocou os interessados, pelos meios e 
formas legais, para esta sessão pública onde será aberto o envelope de documentação de habilitação da 
empresa PROVAC, remanescente classificada neste procedimento. 
 
 Aberto o envelope de habilitação da licitante PROVAC, toda documentação apresentada foi rubricada 
pelos presentes e depois de avaliada, a documentação foi considerada conforme. A Equipe declara a licitante 
PROVAC Vencedora desta licitação. 
 
 O representante presente foi informado da necessidade de envio de proposta readequada aos valores 
obtidos neste pregão em 24 horas por e-mail e em até 3 dias úteis em via original, para compor o processo. 
 
 Este resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de 
quaisquer interessados. 
 
 Nada mais havendo a considerar, foi lavrada esta Ata que segue assinada pelos presentes e será 
divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto C. Rossato   Hícaro Leandro Alonso   Guilherme Romano Alves 
Pregoeiro    Membro    Membro  
 
 
 
 
 
Cleber da Silva Mota 
PROVAC 


