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Pregão Eletrônico: PE21/2022 
EMISSÃO: 07/10/2022 
 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 
aquisição de doces para distribuição gratuita quando das festividades natalinas, 
campanhas e atividades pedagógicas, conforme relação de itens constantes no Anexo I 
deste edital.   
 

ATA DE HABILITAÇÃO 
 
No dia 31/10/2022, às 15 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 19/2022 de 

31/01/2022, para dar continuidade na Licitação nº. PE21/2022, na modalidade de Pregão 
Eletrônico. 
 
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise 
necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o 
seguinte parecer da comissão: 
 

As empresas LUMA DE OLIVEIRA RAMBO e DELAZERI ATACADISTA EIRELI apresentaram 
a proposta atualizada e os documentos de habilitação conforme solicitado em edital, sendo 
declaradas habilitadas. A empresa DELAZERI ATACADISTA EIRELI foi desclassificada para 
o item nº 6, pois deixou de apresentar a proposta atualizada para esse item. A empresa 
COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA apresentou os documentos de habilitação conforme 
solicitado em edital, porém, deixou de apresentar a proposta atualizada para o item nº 5, 
sendo desclassificada para esse item. Foram solicitadas diligências para os itens nº 5 e 6 
para que os próximos colocados possam apresentar a proposta atualizada para esses itens. 

 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos 
presentes. 
 
Peritiba-SC, 31/10/2022. 
 
Assinaturas 
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 
_____________________________________ 

INES APARECIDA GARCIA CONTI 

COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA 
 

_____________________________________ 
DEBORAH REGINA DE CARVALHO 

DEBORAH REGINA DE CARVALHO 06108144947 
 

_____________________________________ 
ENIO DELAZERI 

DELAZERI ATACADISTA EIRELI 
 

_____________________________________ 

LUMA DE OLIVEIRA RAMBO 
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA 
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Pregoeiro 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
 

_____________________________________ 
LIZIANE KLEIN GAERTNER 

 
_____________________________________ 

MARCIO MARASCHINI 
 

_____________________________________ 
MARCIANE DAISE WUADEN FINGER 

 

 

 


