Prefeitura Municipal de São Carlos
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial
ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019
PROCESSO Nº 11385/2019
Aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 15h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os
membros da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à análise do parecer técnico apresentado pela Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento, para o Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é o Registro de preços de
locação de máquinas e fornecimento de ARM para manutenção nas estradas Rurais, no Município de São Carlos pelo
período de 12 meses.
Aberta a sessão, foi analisado o parecer técnico supracitado datado de 31 de julho de 2019, tendo o mesmo
sido recebido nesta Seção de Licitações na mesma data, com o qual a equipe obteve o seguinte resultado:
Lote 1: A. FERNADEZ CONSTRUÇÕES EIRELI – Declarado Vencedor - A SMAA informa que o atestado de
capacidade técnica, bem como a proposta comercial com as especificações e valor arrematado, está de acordo com o
Pregão Presencial nº 026/2019, Processo nº 11385/2019.
Lote 2: AMX AMBIENTAL – OBRAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – Declarado Vencedor - A SMAA
informa que o atestado de capacidade técnica, bem como a proposta comercial com as especificações e valor
arrematado, está de acordo com o Pregão Presencial nº 026/2019, Processo nº 11385/2019.
Ficará aberto o prazo legal para interposição de recursos referentes às decisões proferidas na presente ata a
partir da data de sua publicação.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos.
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