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ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 

PROCESSO Nº 22810/2018 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à abertura dos envelopes de documentação das 

empresas DF Astolpho, FGL Rodrigues e RVN, remanescentes classificadas para os lotes 02, 06/17 e 13/16, respectivamente, 

para o Pregão Presencial supracitado, cujo objeto é a aquisição de material escolar e de expediente, a fim de atender à 

Prefeitura Municipal de São Carlos. 

Abertos os envelopes com a documentação das empresas licitantes, todo o seu conteúdo foi rubricado pelos 

presentes e depois de analisados, a Equipe notou as seguintes situações/; 

Empresa FGL – Certidão de Falência e recuperação Judicial vencida à época da licitação – item 9.6.1. do Edital, 

restando portanto, inabilitada para os lotes 06 e 17; 

As empresas RVN e DF Astolpho tiveram sua documentação considerada conforme e serão convocadas para a 

apresentação das amostras para os respectivos lotes, na forma do Edital. 

A empresa remanescente classificada para o lote 06 é a Orla Distribuidora, que já teve sua documentação 

analisada anteriormente e será convocada para a apresentação de amostras, dentro dos prazos previstos no Edital. 

A empresa remanescente classificada para o lote 17 é a RVN, que teve sua documentação aberta nesta data e 

foi considerada conforme. Será, portanto, convocada para a apresentação de amostras, nos termos do Edital. 

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 

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos demais presentes e será publicada pelos 

meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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