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ATA 

 

PREGÃO PRESCENCIAL Nº 23/2018 
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2018, ocorreu o Pregão 

Presencial Nº 23/2018 para Registro de Preço de Gêneros Alimentícios, Licitação 

esta Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Devido a problemas na rede de internet o processo que iniciou através do 

Sistema Portal de Compras Publicas, teve necessidade de continuar de forma 

manual, com a anotação dos lances em tabela anexa a esta ata, a qual destaca 

quais são os vencedores em cada item. Ate o item 20 foi possível inserir os lances 

no Sistema Portal de Compras Publicas, os demais serão cancelados no referido 

sistema, e considerados na tabela, sendo os itens 21 até o 121.  

Atesto que o fornecedor Mauricio de Mello Dal Molin fez o devido 

credenciamento e apresentou proposta que foi cadastrada no sistema, mas desistiu 

da fase de lances, não se fazendo mais presente no decorrer do processo. 

Atesto ainda que o fornecedor Amélia dos Santos Oliveira desistiu da 

proposta apresentada nos itens 34, 35, 36, 37, 41, 50, 64,70, 71, 85, 90, 97, 103, 

112 e 113. 

O fornecedor Clarice de Andrade Linassi desistiu da proposta apresentada 

para o item 82. 

Atesto que devido a problemas de rede a proposta referente ao item 106 do 

fornecedor Clarice de Andrade Linassi não foi incluída no sistema, e como o 

processo para este item ocorreu de forma manual a proposta foi incluída sendo de 

menor preço de R$ 3,89.  

Após a fase de lances e com a definição dos vencedores foram abertos os 

envelopes referentes à documentação para habilitação. 

O fornecedor Mauricio de Mello Dal Molin não apresentou a documentação 

completa referida para a habilitação conforme previsto no edital nos pontos 9.2.4.4; 

9.2.4.5 e 9.2.4.6. 
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         Os fornecedores L.J. Bredow e Clarice de Andrade Linassi manifestam na 

intenção de recorrer quanto a documentação de habilitação do fornecedor Mauricio 

de Mello Dal Molin. 

 O fornecedor Aline Alfama Pereira Machado salienta que, quanto a entrega de 

produtos conforme o edital prevê no ponto 2.5.6 do Objeto; não se especifica 

horário de entrega, mas somente dia para tal, entendendo que pode ser em 

qualquer horário do dia desde que durante o horário comercial. 

 

  

Tupanciretã - RS, 23 de maio de 2018. 

 

 

Maira Daniela Mattos 

Pregoeira – Portaria nº 23.852/2018 

                                       

Felipe Appel Nascimento 

Representante Amélia dos Santos Oliveira 

 

 

Vinicius Matos Barcelos 

Representante L.J. Bredow 

 

 

Carlinhos Geovani de Mello Machado 

Representante Aline Alfama Pereira Machado 

  

 

Diogo Teichmann da Silva 

Representante Clarice de Andrade Linassi 


