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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018 

PROCESSO Nº 15960/2018 
 

ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 
 
Objeto: Registro de preços de Caçambas para entulho, para atender às demandas das Secretarias 
Municipais de Educação, Cidadania e Assistência Social e Serviços Públicos, no Município de São 
Carlos pelo período de 12 meses. 
 
 Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2018, às 09h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar 
do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO, e a Equipe de Apoio, Senhores HICARO 
LEANDRO ALONSO e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos autos do Processo 7572/2013 para 
deliberarem sobre a continuidade do Pregão em epígrafe. 
 
 Analisadas as questões apontadas pelos licitantes, a Equipe chega às seguintes decisões: 

 
Com relação à alegação de que o cartão do CNPJ apresentado pela empresa Nova Fonte não tem validade, 

infringindo o item 10.1 do Edital, este documento não exige data de validade, sendo considerado conforme; 
 
Com relação ao questionamento sobre o quantitativo do o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa 
Nova Fonte, que não atende ao item 9.5.1. do Edital,  não é exigido no edital a apresentação de quantitativos mínimos 
nos referidos documentos, sendo este considerado conforme. 
 

Com relação à alegação de que o faturamento da empresa Nova Fonte não lhe garante capacidade de operação 
ao volume, conforme item 9.6.2 do Edital, em nenhum momento esta condição é exigida no Edital; 
  

Com relação à solicitação de realização de diligências com relação ao atestado fornecido pela empresa Nova 
Fonte para comprovar sua autenticidade, mediante a apresentação de contrato e nota fiscal dos serviços realizados, a 
mesma foi realizada e resta comprovada a realização dos serviços informados. 
 

Dessa forma, resta mantida a habilitação do licitante. 
 

À vista da habilitação, foi declarado: 
 

001.00  NOVA FONTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA      200.000,0000  Vencedor 

--------------------------------------------------------------------------------  

 
Os envelopes contendo a documentação de habilitação não abertos permanecerão lacrados e sob custódia da 

Equipe até a definição de continuidade desta licitação. 
 

 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 divulgada pelos meios e formas 
legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto C. Rossato  Hícaro Leandro Alonso  Fernando Jesus Alves de Campos 
Pregoeiro   Membro    Membro 
 


