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ATA 

 

PREGÃO PRESCENCIAL Nº 23/2018 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2018 as 08hs:30min a 

Comissão composta por duas Nutricionistas do Município e um membro do 

Conselho de Alimentação Escolar, procedeu a análise das amostras conforme 

previsto no ponto 3 do Edital. 

 Atesto que estavam presentes na apresentação das amostras, devidamente 

representados os fornecedores L.J. Bredow e Amélia dos Santos Oliveira a qual 

tiveram analisadas as amostras de cujos itens foram vencedores, relatórios estão 

anexos. 

Atesto que não se fez presente na sessão para análise das amostras o 

fornecedor ou representante de Clarice de Andrade Linassi.  

Sendo assim após a análise das amostras dos itens nos quais os 

fornecedores L.J. Bredow e Amélia dos Santos Oliveira foram vencedores, 

procedeu-se a análise de quem seriam os segundos classificados nos demais itens 

faltantes de serem analisados em virtude de não estar presente o fornecedor ou 

representante de Clarice de Andrade Linassi de cujos itens era o 1º classificado. 

O processo ocorreu normalmente, e com fins de garantir a eficiência, 

economicidade e em virtude da necessidade e do interesse público decidiu-se por 

convocar então, no mesmo dia 25 de maio de 2018, o segundo proponente 

classificado em cada item cujas amostras ainda não haviam sido analisadas pois 

tinham como proponente classificado o fornecedor Clarice de Andrade Linassi. 

Procedeu se então a análise das amostras dos fornecedores presentes, 

sendo L.J. Bredow e Amélia dos Santos Oliveira, que passaram então a 

classificação em 1º lugar dos itens faltantes. 

 

Decidiu se pela convocação em data posterior dos demais que passaram a 

classificados em 1º lugar.   
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Atesto que no decorrer da sessão de análise de amostras não houve nenhum 

contato, por nenhum meio feito pelo fornecedor Clarice de Andrade Linassi com 

qualquer membro da Comissão ou Pregoeira ou Setor de Licitações ou Setor 

Jurídico com fins de justificar ou recorrer quanto a sua não presença na sessão de 

análise. 

Atesto que somente após a finalização e encerramento da sessão de análise 

de amostras, que foi possível o acesso a rede de Internet e que se verificou o 

encaminhamento de pedido do fornecedor Clarice de Andrade Linassi quanto a 

prorrogação de prazo para apresentação das amostras.  

Decidiu-se pelo deferimento do pedido do fornecedor Clarice de Andrade 

Linassi em virtude da situação excepcional que ocorre em todo país; e por 

conseguinte: 

 

Considerando a existência de Decreto Municipal de nº 5397 que declara 

situação anormal, caracterizada como “Situação de Emergência”, devido as 

dificuldades de entrega de combustíveis;  

 

Considerando as dificuldades de trânsito nas rodovias da região em 

decorrência da paralisação nacional promovida pelo setor de transporte de 

mercadorias em protesto ao preço dos combustíveis; 

 

  Considerando ser este um evento imprevisível, cujas consequências não 

podem ser evitadas. E que provocou efeitos em nível nacional tanto na 

circulação de pessoas como de mercadorias;  

 

   Comunico a suspensão por ora da apresentação das amostras e estabeleço 

nova data para a análise das mesmas, mantendo os mesmos critérios e 

parâmetros anteriormente previstos.  

 



 
Prefeitura de Tupanciretã 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Centro - Tupanciretã/RS – Fone: 55 32721344 Fax: 3272 4186 

www.tupancireta.rs.gov.br e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  

Comunico que a nova data para apresentação das amostras será dia 28 de 

maio de 2018 com início às 8h:30min em virtude da necessidade da Administração 

Pública. 

 

 

 

 

Tupanciretã - RS, 25 de maio de 2018. 

 

 

Maira Daniela Mattos 

Pregoeira – Portaria nº 23.852/2018 

 

 

 

Ilone Junker da Rosa 

Membro do Conselho de Alimentação Escolar 

 

 

Carla Pereira da Silva 

Nutricionista 

 

 

Elanir Possobom 

Nutricionista Fiscal Sánitario 

 


