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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 

PROCESSO Nº 19536/2017 

 
ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 

 
Objeto: Registrar preços de Sinalização Indicativa tipo Semi Pórtico para atender a Secretaria 

Municipal de Transporte e Trânsito no Município de São Carlos 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2018, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do 

Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO, e a Equipe de Apoio, Senhores PATRICIA 

APARECIDA CUSTÓDIO NUNES  e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados  dos autos do Processo em 

epígrafe, para deliberar sobre a continuidade do processo supra. 

 
Tendo sido recebido o resultado da avaliação dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa SINASC 
e tendo sido estes considerados conforme pela unidade requisitante, a Equipe declara: 
 
Lotes 
001.00  ***********************************              ***  Fracassado 

-------------------------------------------------------------------------------- 

002.00  SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO D     225.000,0000  VENCEDORA 

 
 O representante da empresa que apresentou melhor oferta para a licitação saiu da sessão notificado de que, se 
declarado vencedor se faz necessária a apresentação de proposta readequada para ambos os lotes no prazo de 24 horas 
por e-mail e em até 3 dias úteis a via original assinada, tendo em vista o aceite em fornecer o lote 01, fracassado, nas 
mesmas condições comerciais do lote 2. 
 
  Fica aberto o prazo legal para apresentação de recurso administrativo, conforme manifestado pelo 
representante da empresa EZEQUIEL, respeitados os prazos e formas legais, a partir da publicação desta Ata. 
 
 Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente 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. 
 
 

 

ROBERTO CARLOS ROSSATO 

Pregoeiro 

   

    

 

FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS 

Membro   

 

    

 

PATRICIA APARECIDA CUSTÓDIO NUNES 

Membro 


