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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 - PROCESSO Nº 28954/2017 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 
Objeto: Contratar empresa para prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de vias públicas, parques, 

jardins e outros logradouros para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos no Município de São Carlos. 
 

  Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2018, 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 GUILHERME ROMANO ALVES, designados dos autos do Processo 7572/2013 e demais 

presentes abaixo identificados, para a sessão pública para a abertura do envelope de documentação da empresa 

Tecnirama, remanescente classificada neste procedimento licitatório. 
 

 Tendo sido convocada a licitante Construtora Tecnirama Eireli EPP para que se manifestasse sobre o interesse 
em exercer o direito previsto, dada a condição de empate ficto, conforme previsto na legislação e havendo a manifestação 
favorável da mesma, a Equipe convocou pelos meios e formas legais os interessados para esta Sessão Pública para a 
abertura do envelope de documentos de habilitação da licitante. 
 

 A licitante apresentou ao Pregoeiro, lacrado e inviolado, envelope contendo sua proposta readequada. Referido 
envelope foi aberto e seu conteúdo foi rubricado pelos presentes. A empresa oferece para esta licitação o valor de R$ 
3.615.356,56, que se encontra abaixo do último valor proposto pela empresa Terra Plana. 
 

 Analisada a proposta apresentada, a mesma foi considerada conforme e a equipe prosseguiu com a abertura do 
envelope de documentação de habilitação da empresa, que se encontrava custodiado, lacrado e inviolado. 
 

 Aberto o envelope, seu conteúdo foi rubricado pelos presentes e depois de analisada a documentação 
apresentada, a Equipe decide solicitar o aporte da unidade gestora quanto à comprovação de capacitação técnica, 
mediante análise dos atestados apresentados, após o que será divulgado o resultado de habilitação do licitante. 
 

 Aberta a palavra, os proponentes solicitaram que sejam tomadas as providências legais cabíveis com relação à 
situação apresentada pela empresa AMX. O representante da empresa Sangra D’Água solicita que seja verificada a 
questão da Inscrição Estadual do licitante, pois o mesmo não apresentou, por ser empresa prestadora de serviços, embora 
conste em seu CNAE outras atividades. Solicita também que sejam realizadas diligências quanto aos Atestados de 
Capacidade Técnica apresentados. 
 

  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 e 
será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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