
Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

__________________________________________________________________________ 
Rua Episcopal, nº 1.575   Centro   São Carlos - SP   Fone: (16) 3362.1162 

 

1 

ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 

               PROCESSO Nº 187/2019 

 

Aos 14 (catorze) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 10h30min, 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 Saúde, 

para o Pregão Presencial supracitado, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS PARA ATENDER À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. 

Aberta a sessão, foi analisado o parecer técnico elaborado pela Seção de Logística de Materiais e Medicamentos, datado 

de 12 de agosto de 2019, recebido e devidamente protocolado neste Departamento de Licitações no dia 13/08/2019, com o qual a equipe 

obteve o seguinte resultado:  

 

Lote 4: Rosicler Cirúrgica Ltda – “A empresa não enviou amostras para análise, conforme determinado em Edital”; 

 

Com base nesta informação, a Equipe de Apoio ao Pregão Presencial declara: 

 

Lote 4: Rosicler Cirúrgica Ltda – DESCLASSIFICADA  

 

Transcorridos os prazos recursais desta ata e, não havendo manifestações contrárias às decisões proferidas na mesma, 

será convocada, a próxima colocada para o LOTE 4 (cota principal), a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. Será necessário marcar uma 

data para a abertura do envelope de habilitação desta empresa, visto que a mesma não arrematou nenhum lote na data do certame.  

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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