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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 - PROCESSO Nº 22429/2018 

 

ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNEOS BOVINOS PARA REDE DE ENSINO E RESTAURANTES 

POPULARES. 
 

  Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2019, às 10h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º 

andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor Roberto Carlos Rossato, a Equipe de Apoio, Senhores Fernando Jesus 

Alves de Campos e Hícaro Leandro Alonso, designados dos autos do Processo 7572/2013, para a deliberarem sobre a 

continuidade do processo supra. 

 

Diante da inabilitação da empresa Centroeste, pelo não atendimento à capacitação técnica solicitada no Edital e 
pela reprovação das amostras apresentadas para avaliação, conforme consta da Ata de Sessão de 17/01/2019, divulgada 
pelos meios e formas legais, o Pregoeiro convocou a licitante Frigoboi (valor da proposta R$ 2.022.656,00) para manifestar-
se quanto à manutenção dos valores ofertados por ela aos níveis dos preços apresentados pela licitante Centroeste, na 
ordem de R$ 1.687.420,00 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte reais) com uma diferença de 
cerca de 19,87% entre estes. 

 
Com a recusa do licitante, o Pregoeiro convocou a empresa Jade (valor da proposta R$ 2.121.010,00), próxima 

classificada no certame para que da mesma forma se manifestasse com relação à manutenção dos valores ofertados aos 
níveis de preço da proposta da empresa Centroeste, que também não concordou. 

 
Dessa forma, dada a significativa diferença entre os preços ofertados pela empresa Centroeste, em que pese sua 

inabilitação no certame, a Equipe de Apoio ao Pregão Presencial, atendendo aos princípios norteadores do processo 
licitatório, destacando-se a busca pela proposta mais vantajosa, da economicidade, da supremacia do interesse público, 
bem como todos aqueles correlatos e em consonância com a jurisprudência pacificada dos tribunais de contas quanto a 
busca da economicidade, considera os valores apresentados pelas licitantes Frigoboi e Jade inaceitáveis e declara esta 
licitação FRACASSADA. 

 
O processo será remetido à unidade responsável, para eventuais considerações e ajustes e oportunamente, em 

seu retorno, republicado. 
 

 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. 

 
 
 
 
 
Roberto Carlos Rossato  Fernando Jesus Alves de Campos   Hicaro Leandro Alonso 
Pregoeiro    Membro      Membro 


