Prefeitura Municipal de São Carlos
Departamento de Procedimentos Licitatórios
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
PROCESSO Nº 5339/2018
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E FILANTROPICAS E
ASSISTENCIAIS MUNICIPAIS

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de
Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor HICARO ALONSO, e a
Equipe de Apoio, Senhores FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS e ROBERTO
CARLOS ROSSATO, designados dos autos do Processo 7572/2013 para procederem à
abertura do envelope de documentação apresentado pela empresa Indústria e Comércio de
Chocolates Tiquinho Ltda. apresentado para participação no Pregão em epígrafe.
Diante da desclassificação da empresa RIC-PAN Comércio de Produtos Alimentícios
Eireli – ME, a Equipe de Apoio convocou os interessados para esta sessão pública, onde
será aberto o envelope da licitante próxima classificada nesta licitação.
Aberto o 2º Envelope da empresa TIQUINHO, foi verificado o atendimento dos
requisitos estabelecidos no Edital. A CND Estadual apresentada possui CNPJ diferente do
informado pela licitante em sua documentação – item 9.3.3.3. do Edital. O Balanço
Patrimonial apresentado não contém Termo de Abertura e Encerramento e não tem registro
na Junta Comercial ou no Cartório competente, não atendendo ao ítem 9.6.2. do Edital.
Pelo exposto, a Equipe declara a licitante INABILITADA e consequentemente, o
certame fica FRACASSADO.
Os documentos de habilitação examinados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos presentes para exame e
rubrica.
Aberta a palavra, o representante da empresa RIC PAN solicita que conste em Ata
que embora tenha solicitado que fosse informado da data de avaliação de suas amostras,
para acompanhar a avaliação, não foi comunicado. Solicita que seja informado, no caso de
avaliação das amostras da licitante TIQUINHO, para poder acompanhar. Pede que conste
ainda que o Contrato Social apresentado possui autenticação de cópia e não do próprio
contrato. Requer de pronto vistas ao processo e eventual extração de cópias. Pelo exposto,
manifesta o interesse em eventualmente recorrer da decisão de sua desclassificação.
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 e pelos demais presentes e será publicada pelos meios e formas
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legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. A contagem do
prazo recursal se inicia a partir do momento de publicação desta Ata.

Hícaro Leandro Alonso
Pregoeiro

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro

Roberto C. Rossato
Membro

JULIO CESAR RAMIRES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES TIQUINHO LTDA

PAULO RICARDO BAIZI MOREIRA
RIC PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
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