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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 - PROCESSO Nº 1177/2021 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2021, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o 
Pregoeiro, Senhor HICARO LEANDRO ALONSO e a Equipe de Apoio, Senhores DANIEL MULLER DE CARVALHO e FERNANDO 
JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos autos do Processo 7572/2013, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a 
sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de 
poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:  

Das três empresas que entregaram seus envelopes, apenas o representante da empresa NECA ENGENHARIA permaneceu 
nesta sessão e apresentou o devido credenciamento, estando ausentes os representantes das demais empresas. Isso não impede estas 
de participarem, ficando apenas impossibilitadas de efetuar lances.  
 

CREDENCIAMENTO 
 
DANIEL GRACIOLI                         NECA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI  

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

AUSENTE                                 BANDEIRA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI 

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

AUSENTE                                 J.M. GIANOTTO FILHO EIRELI 

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

 
Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atendem os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os 

Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Os envelopes de proposta e habilitação foram 
rubricados por todos os presentes. 

 
REGISTRO DO PREGÃO 

 
Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o 

Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital. A 
Equipe de Apoio notou na proposta da empresa NECA, na tabela de composição de seu BDI, que o item “Administração Central” está 
com o percentual de 7,00%, enquanto que, no Edital, este item está com o valor de 4,67%. 

Por este fato, a Equipe decide suspender a sessão e encaminhar a proposta desta empresa para análise por parte da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos para verificação quanto ao atendimento da referida tabela. Após um parecer, será dada continuidade a 
este certame. 

Os envelopes de habilitação ficarão custodiados, lacrados e inviolados em poder da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial até 
a definição de continuidade desta licitação. Aberta a palavra, o representante da empresa NECA ENGENHARIA alega que o Percentual 
do BDI aplicado sobre o valor unitário com BDI não é superior ao percentual do limite de Edital em sua planilha orçamentária, dizendo ser 
um erro formal. 

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 pelos demais presentes. 
 
 
 
 

 
Hicaro L. Alonso 

Pregoeiro 
 
 
 

Fernando Jesus Alves de Campos 
Membro 

 
Daniel Muller de Carvalho                                     

Membro 
 
 
 

                  Daniel Gracioli 
                Neca Engenharia 

 


