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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

São Carlos, Capital da tecnologia 

 

 
ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019 

 
PROCESSO Nº 23280/2019 

 
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL, TONER COMPATÍVEL E PEÇAS PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2019, às 10h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar 
do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO e a Equipe de Apoio, Senhores FERNANDO 
JESUS ALVES DE CAMPOS e DANIEL MULLER DE CARVALHO designados dos autos do Processo 7572/2013 para 
deliberar sobre a continuidade do Pregão em epígrafe. 
 Tendo sido recebido da unidade responsável o parecer sobre a aceitabilidade das propostas apresentadas, 
relativamente aos produtos ofertados, quanto ao atendimento às condições do Edital, abaixo transcrito, a Equipe decide 
divulgar o resultado da avaliação para posteriormente convocar os licitantes para a continuidade da sessão pública do 
pregão, com o lançamento dos preços das propostas consideradas válidas e a realização da disputa. 
 
TRS: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão condizentes com a média 
dos preços de mercado. Apresentou também as marcas dos itens dos respectivos produtos distribuídos nos lotes. 
 
TREMA BRASIL: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão condizentes com 
a média dos preços de mercado. Apresentou também as marcas dos itens dos respectivos produtos distribuídos nos 
lotes. 
 
LSF: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão condizentes com a média 
dos preços de mercado. Apresentou também as marcas dos itens dos respectivos produtos distribuídos nos lotes. 
 
NEW JET: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão condizentes com a 
média dos preços de mercado. Apresentou também as marcas dos itens dos respectivos produtos distribuídos nos lotes. 
 
ANDRADE E LEONE INF. LTDA: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão 
condizentes com a média dos preços de mercado. Apresentou também as marcas dos itens dos respectivos produtos 
distribuídos nos lotes. 
 
HIGH TECH: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão condizentes com a 
média dos preços de mercado. Não apresentou a marca dos produtos para análise de compatibilidade não atendendo ao 
item 8.1 alínea e do edital. 
 
VCR: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão condizentes com a média 
dos preços de mercado. Apresentou a marca dos produtos como compatível dificultando a análise de compatibilidade não 
atendendo ao item 8.1 alínea e do edital. 
 
WILSON RICARDO: Apresentou a planilha de preços com o valor unitário e total por item e os preços estão condizentes 
com a média dos preços de mercado. Não apresentou a marca dos produtos para análise de compatibilidade não 
atendendo ao item 8.1 alínea e do edital. 
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Somando esta análise ao já divulgado na Ata de Sessão Pública realizada, abaixo transcrita, as licitantes 
abaixo são consideradas aptas à disputa: TRS, New Jet, Andrade e Leone, LSF (exceto para o lote 03) e Trema Brasil 
(exceto para os lotes 02 e 04). 

São consideradas inaptas à disputa as empresas High Tech, VCR e Wilson Ricardo. 
  
A Equipe notou que a empresa LSF deixou de cotar para o item 46 do LOTE 3, restando a mesma DESCLASSIFICADA 

para a disputa deste lote.  

 

Com relação à empresa TREMA BRASIL, esta cotou valor unitário acima do estimado pelo Edital para o item 13 dos 

LOTES 2 e 4, restando a mesma DESCLASSIFICADA destes lotes, conforme item 8.5.1 do Edital. 

  

A empresa WILSON RICARDO PELLEGRINI apresentou proposta com prazo de entrega divergente do estipulado em 

Edital, restando a mesma DESCLASSIFICADA da disputa deste certame. 

 
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. 

 
 
 
 
 

ROBERTO CARLOS ROSSATO 
Pregoeiro   
 
 
 
    
FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS 
Membro   
 
 
 
 
DANIEL MULLER DE CARVALHO 
Membro 


