
  

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE 
SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

 
Processo nº 277/2019. 
Pregão Presencial nº 32/2019. 
Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros e congelados. 
DESPACHO/DECISÃO: “Tendo em vista o parecer da 

Procuradoria que ora acolho integralmente como 
fundamento da decisão e esta integra, proferida nos 
autos da Licitação Pública na modalidade Pregão 
Presencial nº 32/2019, Processo Licitatório nº 277/2019, 
que tem como objetivo aquisição de hortifrutigranjeiros e 
congelados, DETERMINO que a licitante Mistral 

Produção e Comercio de Hortifrutigranjeiros LTDA seja 
considerada inabilitada e que seja aplicado o artigo  48,   
§3°,   da Lei 8.666/93, visto que se  trata  de  aquisição 
de  produtos  para  prepare das refeições ofertadas pela 
SAE aos servidores, havendo necessidade destas 
refeições serem balanceadas, bem como houve 
comunicação, via e-mail,  pela nutricionista da SAE de 
que a partir de 21 /08/2019 não serão fornecidas as 
opções de saladas,  sobremesas de frutas e qualquer  
outra  receita  que  acompanhe  hortifrutigranjeiros,  
prezando  pela eficiência, eficácia administrativa, 
celeridade e economicidade,  para os fins previstos no 
parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
Encaminhe-se o presente à Gerência de Compras para 
a adoção das medidas cabíveis e prosseguimento do 
processo em seus ulteriores termos.” 
A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
CONVOCA os licitantes participantes do referido 

processo, para retomada da sessão com a 
apresentação de novo envelope de habilitação, a ser 
realizada na Diretoria Administrativa da SAE, localizada 
à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro – Ourinhos/SP, 
no dia 09 de setembro de 2019, às 14 horas, que será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de 
Apoio designados nos autos do processo licitatório, 
conforme aplicação do artigo 48, § 3º da Lei 8.666/93. 
Ourinhos, 27 de agosto de 2019. 
Marcelo Simoni Pires 
Superintendente. 

 


