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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 
 PREGÃO Nº G-061/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13679/2018 
 
 

Objeto: RP - “Registro de Preços para a Aquisição de Uniforme Escolar e Meias com Entregas 
Realizadas Ponto a Ponto em cada Unidade Escolar na Forma de Kits Montados e Embalados 
Individualmente”. 
 
Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2018 no horário das 16,00 horas, foi reaberta a sessão 
pública para a continuidade do Pregão G-061/2018, conforme despacho do Sr. Pregoeiro, publicado 
no Diário Oficial do Estado-DOE, dia 06/10/18, pág. 262. Com a presença das empresas: NILCATEX 
TÊXTIL LTDA e LEKTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME. Aberta a documentação de habilitação 
da empresa MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP, a mesma foi considerada inabilitada por não 
comprovar capacidade técnica, através de atestados de atividade condizente e compatível com o 
objeto da licitação, em características, prazos e quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) 
do estimado. Conforme se comprova pelos atestados apresentados resultou um total de 57.066 
camisetas e 5.916 jaquetas que não comprovam o total estimado, comprova um número de 33.244 
bermudas e 19.296 calças, sendo que estas duas últimas comprovam o solicitado para estes itens. 
Analisada a documentação da empresa GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO 
LTDA ME, a mesma foi considerada inabilitada por não comprovar capacidade técnica, através de 
atestados de atividade condizente e compatível com o objeto da licitação, em características, prazos 
e quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) do estimado no quesito jaqueta sendo os 
demais itens comprovados. Analisada a documentação da empresa PBF GRÁFICA E TEXTIL LTDA, a 
mesma foi considerada regular. A empresa fica convocada a apresentar amostras dos itens que 
compõem o lote 1, no prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da data de publicação no DOE-SP. A 
empresa NILCATEX TÊXTIL LTDA faz constar o seguinte: “Intenção de recurso pela reprovação da 
amostra apresentada”. Pelo Pregoeiro foi dito que a manifestação de recurso será feita em sessão 
devidamente convocada para tanto após decisão terminativa. Nada mais a ser tratado, as 18,05 hs, 
declarou-se encerrada a sessão de cujos trabalhos, lavrou-se a presente ata para todos os fins de 
direito. Publique-se. 
 
 

 
Ricardo Shigueru Kobayashi 

Pregoeiro 
 

 
 



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

Departamento de Licitações e Contratos – “DELICO” 

 

 

 

 
Praça Miguel Ortega, nº 286, Parque Assunção, CEP: 06754-910, Taboão da Serra/SP, Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

2 

 
 

Thiago Fernandes do Rosário 
Equipe de apoio 

 

 
 

José Maria Santana de Melo Júnior  
Lektor Indústria e Comércio Ltda Me  

 
 
 

 
Davi José Gemelgo 
Nilcatex Têxtil Ltda 

 


