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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 - PROCESSO Nº 735/2020/SMS 

ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza para o Centro de Atendimento para a 
Síndrome Gripal, pelo período de 03 (três) meses, no Município de São Carlos. 
 
 
 Aos 10 (DEZ) dias do mês de setembro de 2020, às 11h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do Paço 
Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO e a Equipe de Apoio, Senhores HICARO LEANDRO ALONSO e 
FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos autos do Processo 7572/2013, para deliberar sobre a continuidade do 
Pregão em epígrafe.  
 
Aberta a sessão, registrou-se o não envio por parte da licitante PROVAC de proposta readequada ao lance final do Pregão em pauta, 
arrematado por R$ 194.672,32. Registra-se, também, o envio de propostas por e-mail em 01/09/2020, com valores errados, 
superiores aos obtidos no certame e mesmo após reiteradas solicitações, o documento não foi corrigido. 
 
O representante da empresa esteve presente nesta Administração em 04/09/2020, alegando dificuldades no ajuste de sua proposta, 
comprometendo-se a enviar o documento no final da tarde do mesmo dia, o que não ocorreu. Após reiteração da solicitação de envio 
do documento, com prazo fixado para 08/09/2020, que também não foi cumprido, é entendimento desta Equipe que referido licitante 
deve ser desclassificado, sujeitando-se às eventuais penalizações previstas por lei. 
 
Superada esta fase, a Equipe dará continuidade ao processo, com a convocação da empresa próxima classificada para a abertura do 
seu envelope de documentação e estando estes conforme, envie proposta adequada aos valores ofertados na etapa de lances. 
 

      EMPRESA                                     VALOR       CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.00    Encerrado 

      PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT    194.672,3200     1º Lugar - DESCLASSIFICADA 

      PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS     195.672,3200     2º Lugar 

      MARA SILVIA PEZINATO LTDA ..............  196.672,3200     3º Lugar 

 
 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. 
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