COMUNICADO – DESCLASSIFICAÇÃO E REABERTURA DE
SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compras nº 0008/19– Pregão Presencial nº 002/19
Objeto: Gêneros Alimentícios para SAE e SR
Reabertura da Sessão Pública: 19/06/2019 às 14:00 hrs

Considerando o certame em epígrafe, em sessão pública realizado em 10 de abril de
2019, serve a presente para comunicar às proponentes participantes da licitação que com
relação aos itens Itens 1 - Biscoito de Leite amostra não atende ao solicitado em edital , Item
2 – Biscoito doce com aveia , Item 3 - Biscoito Salgado Integral , Item 14 – canjica branca,
Item 17 - pó para preparo de curau com leite ,Item 18 ervilha seca verde partida ,Item 19
ervilha em conserva, Item 20 Farinha de trigo ,Itens 22, 23 e 24 macarrão todos os tipos ,
Item 25 molho de soja ,apresentou amostra dentro do prazo exigido do Edital , contudo
verificou que em relação aos itens acima , os laudos dos produtos encontram-se em nome
de representante legal de Empresa diversa e participante de licitação , levando
desclassificação da 1ª e 2º colocadas .
Com relação ao item 5 lentilha, estão desclassificadas 1ª e 2ª classificada em razão de
inexequibilidade, tendo em vista que o produto participou do Certame, com preço ao do
vencedor do Item o que indica a inexequibilidade .
Quanto ao Item 7 adoçante empresa não apresentou assinatura do responsável
técnico.
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As amostras dos demais itens apresentados pelas proponentes vencedoras foram
declarados aprovadas pela área técnica.
Conforme a Lei nº 10.520/02, art. 4º. Inc. XVI, e os termos do Edital em seu Item 8.20
e seguintes, ficam as empresas proponentes na ordem de classificação, bem como
interessadas, CONVOCADAS para participarem na reabertura da sessão pública do certame,
com relação aos itens 1 – Biscoito de leite ; , Item 2 – Biscoito doce com aveia , Item 3 Biscoito Salgado Integral , item 5 lentilha , Item 7 adoçante ; Item 14 – canjica branca, Item
17 - pó para preparo de curau com leite ,Item 18 ervilha seca verde partida ,Item 19 ervilha
em conserva, Item 20 Farinha de trigo ,Itens 22, 23 e 24 macarrão todos os tipos , Item 25
molho de soja , a ser realizada na data de 19 de junho de 2019 às 14:00 hrs, para apuração
de empresa que atenda aos requisitos exigidos no edital, e posteriormente declaradas
vencedoras.
Vale ressaltar que as empresas proponentes interessadas, poderão apresentar na
sessão para análise da área técnica, a amostra do produto apresentada na proposta, bem
como os documentos técnicos, de acordo com os termos do edital.
Santo André, 13 de junho – Solange da Costa Rodrigues – Pregoeira
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