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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 - PROCESSO Nº 144/2019 

ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS 

UNIDADES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UPA’s 24 HS E SAMU, DO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS. 
 

Aos 03 (três) dias do mês de julho de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º 

andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO e a Equipe de Apoio, 

Senhores DANIEL MULLER DE CARVALHO e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos 

autos do Processo 7572/2013 para deliberarem sobre a continuidade da licitação supra. 
 

Diante da desclassificação da licitante ÔMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., conforme informado 

na Ata da Equipe de Apoio, foram convocados os interessados para esta sessão pública para abertura do 

envelope com os documentos de habilitação da empresa OMESC, próxima classificada neste certame, que 

se encontrava custodiado em poder da Equipe, lacrado e inviolado. 

 

Aberta a sessão, foi aberto o envelope com os documentos de habilitação da licitante e toda 
documentação apresentada foi rubricada pelos presentes. Da análise da documentação, a Equipe considera 
a empresa OMESC HABILITADA e VENCEDORA desta licitação. 

 
Foi aberta uma negociação com o representante da empresa OMESC acerca do valor total para esta 

licitação. Até o momento a empresa tinha como valor R$ 1.870.500,00. Após a referida negociação chegou-
se a um valor total de R$ 1.860.000,00 

 
Fica o representante da empresa OMESC ciente da necessidade da apresentação de uma proposta 

readequada com os valores negociados em até 24 (vinte e quatro) horas por e-mail e, em até 03 (três) dias 
úteis, uma via original assinada da mesma. 

 
Os envelopes de habilitação das demais empresas, os quais ainda não foram abertos, permanecerão 

lacrados e inviolados sob custódia da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial até a continuidade deste 
certame. 

 
Nada mais havendo a considerar, foi lavrada esta Ata que segue assinada pelos membros da Equipe 

de Apoio ao Pregão presencial e será divulgada pelos meios e forma legais, preservando o direito de 
manifestação de quaisquer interessados. 

 

 

 
 
Roberto C. Rossato   Daniel Muller de Carvalho            Fernando Jesus Alves de Campos 
Pregoeiro    Membro              Membro 
 
 
 
 
 
 
Samuel Augusto Generoso        
OMESC 


