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ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL 

    PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 

     PROCESSO Nº 22810/2018 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2019, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à análise do parecer técnico apresentado pela Secretaria 

Municipal de Educação, 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. 

Aberta a sessão, foi analisado o parecer técnico elaborado pela Secretaria mencionada datado de 31 de maio de 

2019,  com o qual a equipe obteve o seguinte resultado:  

Lotes 17: GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP – AMOSTRAS APROVADAS  

Embora os materiais tenham sido aprovados, a Equipe de Apoio ao Pregão Presencial notou que a empresa 

apresentou amostras com marcas divergentes das apresentadas na proposta de preços com relação aos itens 6 e 7 do 

referido lote. 

Com base nestas informações, a Equipe declara: 

Lote 17: GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP – DESCLASSIFICADA 

Transcorridos os prazos recursais desta decisão e, não havendo manifestações contrárias à mesma, para este 

lote será convocada a próxima empresa na ordem de classificação, a empresa COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP. 

Não será necessária a apresentação de amostras, visto que a mesma empresa já teve as amostras aprovadas com relação ao 

lote 6 (mesmos produtos) da cota principal. 

Ficará aberto o prazo legal para interposição de recursos referentes às decisões proferidas na presente ata a 

partir da data de sua publicação. 

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. 
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