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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 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2018, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar 

do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO C. ROSSATO, a Equipe de Apoio, Senhores FERNANDO JESUS 

ALVES DE CAMPOS e HICARO LEANDRO ALONSO, designados dos autos do Processo 7572/2013, para a sessão 

pública para abertura do envelope de habilitação da empresa TERRA PLANA, remanescente classificada para a licitação 

em epígrafe. 
 

 Presentes os representantes dos licitantes abaixo identificados. 
 

Aberto o envelope com os documentos de habilitação da empresa, todo seu conteúdo foi rubricado pelos 

presentes e depois de avaliados, a equipe notou que no balanço patrimonial apresentado, não há Termo de Abertura e 

Encerramento, desatendendo o item 9.6.2 do Edital. 
 

A equipe decide encaminhar a documentação para avaliação da unidade responsável, no caso a Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos, para análise e validação dos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante – 

itens 9.5.1. e 9.5.2. do Edital 
 

Aberta a palavra, o representante da empresa Sangra D”Água solicita que conste em Ata que a empresa Terra 

Plana não possui em seu quadro técnico Engenheiro Agrônomo ou Florestal, necessário à execução do Objeto licitado, 

bem como os Engenheiros Civis que constam nos CATs não tinham competência para assinar os Atestados relativos a 

Capina e Roçada Manual, conforme resolução do CONFEA, que passou a vigorar a partir de 2005.  
 

O representante da Tecnirama acompanha as considerações da empresa Sangra D’Água, bem como requer-se 

que a SMOP faça diligências para verificar a veracidade dos Atestados apresentados. Não houve outras manifestações. 
 

A decisão de habilitação e licitação do licitante será divulgada quando do retorno destas informações pelos meios 

e formas legais, bem como encaminhada aos participantes. 
  

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio ao 
Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos e demais presentes e que será divulgada pelos meios e formas 
legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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