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DA PREGOEIRA/SETOR DE LICITAÇÕES 
AO GABINETE DO PREFEITO 
 
 
01-A Pregoeira, através da equipe de apoio, vem por meio desta 
informar que o PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS Nº 
011/2019-Processo nº 035/2019, que tem por objetivo a aquisição de 
gêneros perecíveis ( carnes, frangos e frios) para Merenda Escolar,   
foram  ADJUDICADOS às empresas: MG FOODS COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.-itens: 01-carne moída assada e congelada de 
bovino-R$ 26,50 ( vinte e seis reais e cinquenta centavos) por Kg, 
03-Almôndega assada congelada de bovino-R$ 18,10 ( dezoito reais 
e dez centavos) por kg,   09-Hambúrguer bovino assado-R$ 19,90 ( 
dezenove reais e noventa centavos) por kg, 10-Carne Bovina 
Curada-R$ 34,10 ( trinta e quatro reais e dez centavos) por kg, 11-
Peito de frango cozido em tiras com molho rosado congelado-R$ 
27,80 ( vinte e sete reais e oitenta centavos) por kg; 
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-itens: 04-
Filezinho de peito de frango sem osso congelado ( sassami)-R$ 
10,20 ( dez reais e vinte centavos) por kg, 06-Salsicha tipo Hot 
Dog-R$ 4,44 ( quatro reais e quarenta e quatro centavos) por kg, 
07-Linguiça Calabreza-R$ 8,52 ( oito reais e cinquenta e dois 
centavos) por kg; FMB DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI-item 05-Filezinho frango grelhado em tiras-R$ 
25,95 ( vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) por kg; item 
02- Carne bovina em cubos ou iscas ( patinho)-R$ 20,00 ( vinte 
reais) por kg; LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP.-item 08-Nhoque de soja 
cozido e congelado-R$ 25,00 ( vinte e cinco reais) por kg, sendo 
consideradas vencedoras do certame pelo critério de menor preço unitário (POR ITEM).  
02-Submeto os autos do presente processo, para HOMOLOGAÇÃO e 
RATIFICAÇÃO do processo licitatório. 
Laranjal Paulista,  13 de Maio de 2.019.  
 

 
Cláudia Tereza Pessin 

Pregoeira 
 

 
 

Silvana Soares de Camargo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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O GABINETE DO PREFEITO 
A PREGOEIRA/SETOR DE LICITAÇÕES 
 
 

Pelo presente, HOMOLOGO todo o processo licitatório, realizado pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio e RATIFICO a ADJUDICAÇÃO do objeto da 
Licitação PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
011/2019, relativo a aquisição de gêneros perecíveis ( carnes, frangos e 
frios) para Merenda Escolar,   às empresas: MG FOODS COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.-itens: 01-carne moída assada e congelada de 
bovino-R$ 26,50 ( vinte e seis reais e cinquenta centavos) por Kg, 
03-Almôndega assada congelada de bovino-R$ 18,10 ( dezoito reais 
e dez centavos) por kg,   09-Hambúrguer bovino assado-R$ 19,90 ( 
dezenove reais e noventa centavos) por kg, 10-Carne Bovina 
Curada-R$ 34,10 ( trinta e quatro reais e dez centavos) por kg, 11-
Peito de frango cozido em tiras com molho rosado congelado-R$ 
27,80 ( vinte e sete reais e oitenta centavos) por kg; 
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-itens: 04-
Filezinho de peito de frango sem osso congelado ( sassami)-R$ 
10,20 ( dez reais e vinte centavos) por kg, 06-Salsicha tipo Hot 
Dog-R$ 4,44 ( quatro reais e quarenta e quatro centavos) por kg, 
07-Linguiça Calabreza-R$ 8,52 ( oito reais e cinquenta e dois 
centavos) por kg; FMB DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI-item 05-Filezinho frango grelhado em tiras-R$ 
25,95 ( vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) por kg; item 
02- Carne bovina em cubos ou iscas ( patinho)-R$ 20,00 ( vinte 
reais) por kg; LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP.-item 08-Nhoque de soja 
cozido e congelado-R$ 25,00 ( vinte e cinco reais) por kg, nos 
termos da Legislação vigente. 
 
Laranjal Paulista, 13 de Maio de 2.019. 
 
 

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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