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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre alimentação escolar. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o município expressou interesse para 

contratação de uma nova empresa, responsável pela alimentação escolar da rede municipal de 

educação;  

 

Considerando que no dia 19 de junho de 2018 aconteceu o 

pregão nº 164/2018, no qual 3 empresas participaram; 

 

Considerando que a sessão foi encerrada com a desclassificação 

da empresa SHA Comércio de Alimentos, a documentação da empresa SEPAT foi 

encaminhada para a Secretaria de Educação para análise do atestado de capacidade técnica, e 

o envelope da empresa J.S Alimentação permaneceria lacrado em posse do pregoeiro. Após a 

análise, uma nova sessão seria remarcada para sequencia da sessão.    

 

Considerando que o Pregão já foi encerrado, no entanto, não é 

possível acompanhar seu processo completo pelo site da Prefeitura Municipal de Taubaté 

como acontece com os demais processos licitatórios, conforme Anexo I; 

 

Considerando que não foi aberto um novo processo licitatório 

para este fim.  

 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual o motivo do pregão 164/2018 não estar mais 

disponível no site para acompanhamento transparente da sessão? 

 

II- Qual o resultado da análise realizada da capacidade 

técnica da empresa Sepat? Solicita-se o envio do documento. 

 

III- Qual o status do pregão? Houve uma empresa 

Ganhadora?  

 

IV – Solicita-se ata da sessão que designou o fim do pregão 

e atestando a ganhadora. 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 20 de Agosto de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


