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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 12/2019 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min, 

compareceu na sede da FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira, a Pregoeira Nathalia 

Darli Colsato, designada pela Superintendente e pelo Presidente da Fundação, para 

credenciamento, abertura e julgamento dos envelopes n° 01 – Proposta e 02 – 

Documentações de Habilitação, do mencionado pregão, que tem como objeto registro de 

preços para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados ao departamento 

de nutrição desta Fundação. 

 

Compareceram as seguintes empresas e os respectivos representantes  

 

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA ANDERSON CARLOS AUGUSTO 

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AMANDA CENTOFANTI 

 

Os envelopes foram analisados e rubricados pela Pregoeira e representantes. 

 

Foram abertos os envelopes de nº 01, cujas propostas foram analisadas e rubricadas pela 

pregoeira. 

 

Em seguida, procedeu-se com a etapa de lances para os itens, e respectivas negociações. 

 

O Pregoeira faz constar que dos itens licitados, 7 (sete) restaram desertos, a saber:  
 
12 – BISCOITO DE POLVILHO; 
21 – CHOCOLATE GRANULADO; 
26 – FARINHA DE MANDIOCA; 
30 – FEIJÃO BRANCO; 
43 – MANTEIGA SEM SAL; 
49 – MASSA ALIMENTICIA LASANHA; 
62 – TORRADA INTEGRAL EM SACHÊ. 
 
Além dos desertos, 01 (um) item foi fracassado, pois a licitante não conseguiu chegar no valor 
orçado por esta Fundação, a saber: 
 

ITEN VALORE ESTIMADO 

VALORE FINAL 

OFERTADO PELA 

LICITANTE 

55- OREGANO R$ 28,90 R$ 39,00 

 

Aberto o envelope de nº 02 das licitantes, a Pregoeira constatou que todos os documentos 

apresentados estavam de acordo com as exigências do item 08 do edital, estando as mesmas 

HABILITADAS. 
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RESSALVA: 

 

A Pregoeira faz constar que ao lançar a proposta da empresa SUSTENTARE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, lançou erroneamente o item 62- TORRADA INTEGRAL EM SACHÊ 

para a mesma, tal erro só foi constatado na etapa de lances não tendo como excluir mais o 

item. A Pregoeira faz constar que o item 62 foi deserto. 

 

Tendo em vista que os representantes não manifestaram sua intenção de recorrer quanto às 

fases do certame, os mesmos decaíram do direito de recurso. 

 

A Pregoeira faz constar que diante da atual situação de contenção de gastos pela qual esta 

Fundação vem passando, tentou negociar os valores dos itens com as licitantes no menor 

valor possíveis, onde só conseguiu chegar aos valores constantes no histórico do pregão. 

 

O Resultado do certame ainda será encaminhado à Superintendente e ao Presidente para 

Homologação. 

 

Segue anexo o Histórico do Pregão. 

 

Nada mais havendo a constar, a Pregoeira declarou encerrada a sessão, agradecendo a 

presença do representante. 

 

 

 

 

 

 

Nathalia Darli Colsato 

PREGOEIRA 

 

 

 

 

 
Anderson Carlos Augusto 

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 
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