
 

1 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

PROCESSO Nº 28765/2018 
ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 

 
 
Objeto: Registrar Preço para Serviços de manutenção de bocas de lobo com a substituição de grades e lajes na 
área urbana do Município de São Carlos. 
 
 
 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2019, às 11h30min, reuniram-se na Sala de 
Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor HICARO ALONSO, e a Equipe de 
Apoio, Senhores FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS e DANIEL MULLER DE CARVALHO, 
designados dos autos do Processo 7572/2013 para deliberarem sobre a continuidade do Pregão 
em epígrafe. 
 
 Tendo sido recebido o parecer da unidade responsável, relativo à avaliação do atestado de 
capacidade técnica apresentado pela empresa KONSTRUTECK, verificou-se que o atestado não 
contém dentre os serviços realizados a troca de grades de bocas de lobo, item que constitui maior 
parcela de relevância na planilha de serviços, de acordo com a secretaria responsável, 
configurando o não atendimento ao item 9.5.1 do Edital. Além disso, a empresa não apresentou 
certidão atualizada referente ao item 9.3.3.1 do Edital, conforme requerido na sessão anterior. 
Tendo em vista os fatos mencionados acima, a licitante é declarada INABILITADA neste certame. 
 

Transcorridos os prazos recursais e não havendo manifestações contrárias contra a 
proferida nesta ata, a Equipe de Apoio convocará a empresa próxima classificada nesta licitação 
para a abertura do envelope com a documentação de habilitação, conforme determina o Edital. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hícaro Leandro Alonso  Fernando J. A. de Campos  Daniel M. de Carvalho 
Pregoeiro       Membro    Membro 


