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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018 
PROCESSO Nº 19437/2018 

 
 

ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 
 

 

Objeto: Registro de preços de condicionadores de ar e respectiva instalação, para atender às 
demandas das Secretarias Municipais, no Município de São Carlos pelo período de 12 meses. 
 
 Aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2018, às 13h30min, 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 deliberarem sobre a continuidade do Pregão em epígrafe. 
  
 Aberta a sessão, foi analisado o relatório encaminhado pela Secretaria responsável sobra a avaliação 
de compatibilidade dos equipamentos ofertados pelos participantes, comparativamente ao descritivo do 
Edital. Da análise efetuada, a Comissão declara as seguintes empresas inabilitadas para os respectivos itens: 
 
PCR do Brasil – Itens 01, 02 e 03 – não possuem o sistema inverter; 
Intera Comercial – itens 02 e 03 - não possuem o sistema inverter; 
RCM - Itens 01, 02 e 03 – não possuem o sistema inverter; 
 
Considerando que a licitante INTERA foi desclassificada para os lotes 01, 04 e 05 por apresentar valores 
unitários acima do estimado pelo Edital - subitem 8.5.1 e que a empresa PHB Júnior solicitou a 
desclassificação integral de sua proposta, restam habilitadas a continuar na disputa as empresas abaixo, para 
os respectivos lotes: 
 
PCR do Brasil – lotes 04 e 05; 
RCM – lotes 04 e 05; 
Top Clima – lotes 01, 02, 03, 04 e 05. 
 
Esta decisão será divulgada aos participantes e publicamente, pelos meios e formas legais, preservando o 
direito de manifestação de quaisquer interessados. 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
Roberto C. Rossato  Hícaro Leandro Alonso   Fernando Jesus Alves de Campos 
Pregoeiro   Membro    Membro 
 
 


