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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022  
 

 PROCESSO Nº 2055/2022 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 
 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E PERIFÉRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 
 
 

Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 11h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à continuidade do Pregão Presencial supracitado. Foram encaminhados os 
catálogos técnicos ora apresentados pela empresa INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA - ME em sessão do dia 28/11/2022, para 
avaliação dos mesmos por parte do Departamento de Tecnologia e Informação, o qual se manifestou a respeito da forma que segue: 

 
“Em análise às fls. 153 e 161 constatou-se que o item atende ao edital, portanto está aprovado”. 

 
Entretanto, houve tentativa de negociação de valores de alguns lotes com a referida empresa em sessão do dia 28/11/2022, não 

havendo êxito nesse sentido. Tendo em vista que há Ata de Registro de Preços vigentes dos mesmos produtos de alguns lotes deste 
certame, a Equipe considera a empresa participante DESCLASSIFICADA para os lotes 04 e 05 e, HABILITADA e VENCEDORA para os 
lotes 02 e 03. 

Desta forma, tendo sido esta empresa a única participante desta licitação, levando ainda em conta que não houve proposta para 
o lote 01, a Equipe declara os lotes 01, 04 e 05 FRACASSADOS. 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hicaro L. Alonso                                     Fernando J. A. de Campos                                            Leticia Paschoalino 
                              Pregoeiro                                                           Membro                                                              Membro 


