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ATA DA SESSÃO EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES  
 
 

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE PAPEL SULFITE A3 e A4 PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. 
 
 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2021, às 11h15min, reuniu-se na Sala de Licitações a 
EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO ELETRÔNICO para analisar e deliberar 
sobre o cancelamento das atas de registro de preços nº 195/2020 e 009/2021. 

Em março deste ano, a empresa detentora da ata de registro de preços apresentou um pedido de 
realinhamento de preços, o qual a Procuradoria do município se manifestou no inicio de maio pela impossibilidade de 
concessão do postulado. No mesmo mês a empresa apresentou um pedido de reconsideração, que foi encaminhado para 
avaliação jurídica, posição que foi ratificada nos mesmos termos. 

Os autos vieram à Seção de Licitações em 23/08/2021 para que fosse procedido a convocação dos próximos 
colocados no certame. 

A Equipe procedeu aos tramites necessários neste sentido, seguindo a ordem de classificação do certame. 
Não houve manifestação de nenhum dos participantes, de modo que a ata de registro de preços deve ser cancelada nos 
moldes do parágrafo único do artigo 19 do Decreto Federal nº 7892/2013 combinado com o parágrafo 4º do artigo 11 do 
Decreto Municipal 065/2007. 

Desta forma, será encaminhado ao Senhor Prefeito o termo de cancelamento das atas de registro de preços 
195/2020 e 009/2021, nos moldes legais. 

Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 
Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de São Carlos.  
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