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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Seção de Licitações 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 
PROCESSO Nº 5339/2019 

ATA DA EQUIPE DE APOIO 
 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E FILANTROPICAS E 
ASSISTENCIAIS MUNICIPAIS 
 
 Aos 25 (vinte e cinco) 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 deliberarem 
sobre o Pregão em epígrafe. 
 
 Tendo sido o certame declarado FRACASSADO pelos motivos expostos na Ata de Sessão Pública de 
11/04/2019, publicada em 16/04/2019 e como consequência o não atendimento da demanda, quer seja a aquisição de 
ovos de páscoa para distribuição aos alunos das escolas públicas municipais na data prevista, ou seja, antes da Páscoa 
e respeitados os prazos e procedimentos legais, esta licitação perdeu seu objeto. 
 
 Em que pese esta situação, a empresa RIC-PAN ingressou, em 15/04/2019 com Recurso Administrativo, 
exercendo seus direitos legais.  
 
 Respeitados os prazos necessários, a partir de 23/04/2019 este recurso deveria ser divulgado pelos meios e 
formas legais, inclusive ao outro participante, para que pudesse, caso desejasse, contra argumentar as informações 
apresentadas. 
 
 A data comemorativa da Páscoa este ano em nosso calendário ocorreu em 21/04/2019 e dessa forma, diante da 
não finalização da licitação em tempo hábil, permitindo a distribuição dos Ovos de Páscoa antes da data comemorativa, a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento optou por cancelar este processo. 
 
 Dessa forma, esta Equipe de Apoio sugere ao Senhor Prefeito a REVOGAÇÃO da licitação e o consequente 
arquivamento do processo. 
 

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 será publicada pelos meios e formas 
legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados.  

 
 
 
 
 

Hícaro L. Alonso  Fernando Jesus Alves de Campos  Roberto C. Rossato 
Pregoeiro   Membro                      Membro 

 


