ATA Nº 005/2019
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 173/2019
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezessete
horas, na Sala de reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 1105/2019, para após
transcorrido o prazo recursal, o qual houve desistência do referido prazo por parte das
empresas COOPERATIVA MISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA através do processo
nº 30273/2019 e da empresa SUCOS MENEGAT LTDA – ME através do processo
nº 30404/2019, e que também não houve interposição de recursos por parte das
empresas COOPERATIVA AECIA DE AGRICULTORES ECOLOGISTAS LTDA e
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE, informar que são vencedoras as
empresas COOPERATIVA AECIA DE AGRICULTORES ECOLOGISTAS LTDA,
COOPERATIVA

AGROINDUSTRIAL

PRADENSE

e

COOPERATIVA

MISTA

CAMPOS DE VIAMÃO LTDA, e conforme subitem nº 13.1 deste instrumento
convocatório, os vencedores têm o prazo de 3 dias úteis a contar do primeiro dia útil a
contar da publicação desta ata para apresentação das amostras as quais servirão para
avaliação e seleção do produto a ser adquirido no setor de Alimentação Escolar (SAE)
da SMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura), aos cuidados da Nutricionista
Daniela Monteiro Pagno, localizado junto ao prédio da Prefeitura Municipal, à Av. da
Igreja, nº 346, Bairro Centro, 3º andar, no horário das 14h às 17h, de segunda a
quarta-feira, as quais deveram ser submetidas às análises necessárias. Sendo
imposta as penalidades previstas no subitem 13.1 até o subitem 13.11 acarretando a
desclassificação do participante que não cumprir as exigências contidas neles. As
informações referentes e pertinentes ao prosseguimento deste processo licitatório
serão publicadas em nosso endereço eletrônico www.tramandai.rs.gov.br, opção
Portal

da

Transparência,

opção

Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação)

Licitações
e

opção

(Aviso
Licitações

de

Editais,

(Editais

de

Chamada Pública) opção (Edital de Chamada Pública nº 173/2019). A sessão
encerrou-se às 17h e 20min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,
Milene Wagner, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais
membros da Comissão Permanente de Licitações.

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
Cindi Garcia Amaral – Membro
Milene Wagner – Membro
Ana Paula Mayer Marques – Membro

