Prefeitura Municipal de São Carlos
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019
PROCESSO Nº 26127/2019
ATA DE SESSÃO DEABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2020, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar
do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO e a Equipe de Apoio, Senhores DANIEL
MULLER DE CARVALHO e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS designados dos autos do Processo 7572/2013 e
demais presentes abaixo identificados para a Sessão do Pregão em epígrafe.
Diante da inabilitação da licitante CCM – Comercial Creme Marfim, pela reprovação de suas amostras e
ultrapassada a fase recursal do processo, a Equipe decide convocar os interessados para esta Sessão Pública, onde
será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da licitante Método Uniformes, próxima classificada nesta
licitação.
Aberto o envelope da licitante, toda documentação apresentada foi disponibilizada para rubrica dos presentes e,
depois de avaliada, a Equipe de Apoio verificou que a documentação se encontra conforme.
A Equipe de Apoio decide suspender a sessão, tendo em vista a necessidade de apresentação de amostras
conforme prazos e condições do Edital por parte da empresa que apresentou a melhor oferta. Após, a divulgação do
resultado da análise dos produtos por parte da Secretaria Municipal de Educação, será dada continuidade a este
certame.
Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes.
Os envelopes de habilitação não abertos permanecerão lacrados e inviolados sob custódia da Equipe de Pregão
Presencial até a definição da 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 publicada pelos meios e formas
legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados.
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