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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 
 

Proc. Licitatório n.º 000039/19 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 19 
Sessão: 1 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e embutidos) a fim de dar cumprimento às 
obrigações assumidas pelo Município, conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Merenda Escolar e 
atender às necessidades do serviço de merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Tabapuã 
Detalhamento do Objeto:  
 
Na data de 16 de maio de 2019, às 09:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo: 
Portaria Data Nome Cargo CPF RG 
024 11/01/2019 ALOISIO FERNANDO LOUZADA Equipe de Apoio 167.485.368-80 20.851.448 

SSP/SP 
024 11/01/2019 JOÃO CARLOS SERON Pregoeiro 029.657.178-46 12.535.393-0 

SSP/SP 
024 11/01/2019 JOSÉ RICARDO FACHIN Equipe de Apoio 173.646.708-58 23.843.024-8 

SSP/SP 
Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe. 
 
ENCERRAMENTO 
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no Edital em especial quanto ao recebimento do Laudo Técnico das amostras expedido pela Nutricionista 
Suelem Aparecida Braz Garcia que aprova os itens do pregão que constam na lista: 
 
Item 

4547 
Código 

DANIEL P. GANDOLFO ME 
CNPJ: 62.995.766/0001-00 
AV. DR. JOSÉ DO VALLE PEREIRA Nº 1087 - CENTRO, 
TABAPUA - SP, CEP: 15880-000 
Telefone: (17) 3562 1228 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 
Valor Unitário 

 
Valor Total 

1 002.001.606 Azeitona verde fatiadas sem caroço, água, sal, antioxidante 
(INS330), conservador (INS211). Não contém glúten. 
Apresentando aspecto e odor característicos, prazo de 
validade de 01 ano. Balde transparenre de 2,0 kg. Fzer entrega 
02 vezes mês. Marca: CHEFF 

BD 70 33,60 2.352,00 

3 002.001.067 Carne bovina; acem; moída; resfriada;e no máximo 5% de 
sebo e gordura; embalada em saco plástico transparente, 
atóxico, pesando entre 1 a 2,5 kgs. Fazer entrega 4  vezes por 
semana Marca: FRIGOPOTI 

KG 7000 18,50 129.500,00 

4 002.001.066 Carne bovina; miolo da paleta; em cubos; resfriada;e no 
máximo 10% de sebo e gordura; embalada em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando entre 1 a 2,5 kgs. Fazer 
entrega 4 vezes por semana. Marca: FRIGOPOTI 

KG 4000 19,40 77.600,00 

5 002.001.048 Carne suina; pernil traseiro; resfriada, em cubos de 
aproximadamente medindo 3x3x3, sem osso, sem pele; 
acondicionado em sacos plasticos transparentes, atoxico, e 
suas condicoes deveram estar de acordo com a nta3 e decreto 
12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97); port.304 de 
22/04/96,port.90,port.89 de 15/02/96 e suas posteriores 
alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, que 
deverá ocorrer no mínimo de 02 vezes na semana. Marca: 
FRIGOARIRANHA 

KG 2000 14,90 29.800,00 

6 002.001.605 Charque, carne seca, carne bovina salgada curada dessecada, 
carne bovina, sal , conservantes nitrito de sódio e nitrato de 
sódio. Não contém glúten, manter em local seco e arejado. 
Apresentando aspecto e odor característicos, carimbo do SIF e 
prazo de validade de quatro meses. Acondicionado em 
embalagem plástica transparente, resistente, a vácuo. Pacotes 
de 5kg. Fazer entrega 01 ou 02 vezes mês. Marca: FRIBOI 

KG 400 29,60 11.840,00 

9 002.001.167 Filé de peixe Tilápia congelado, sem pele, sem escamas ou 
espinhos, com embalagem primária de sacos plásticos incolor, 
atóxico e secundária em caixa de papelão, apresentando 
aspecto e odor característicos, carimbo do SIF e prazo de 
validade por 12 meses, conservado em freezer. Fazer entrega 
02 vezes por semana. Marca: COPACOL 

KG 1200 34,60 41.520,00 
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14 002.001.068 Presunto, magro, cozido, obtido do pernil ou outra parte do 
suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, acond. 
em saco plástico transp. atóxico, val. min. de 50 dias a contar 
da entrega, pesando 3 a 4 kg, peça única. Fazer entrega 3 
vezes p. semana. Marca: AURORA 

KG 2000 25,50 51.000,00 

15 002.001.069 Queijo, Tipo Mussarela, embalado em plástico inviolável, 
selado a vácuo, com validade mínima de 02 meses a contar da 
data da entrega, pesando 3 a 4 kgs, peça única. Fazer entrega 
3 vezes por semana. Marca: LACTIVIT 

KG 2000 27,60 55.200,00 

  Total do Proponente    398.812,00 

 
Item 

5879 
Código 

GILSON PERPETUO DAS NEVES ME 
CNPJ: 12.287.727/0001-80 
AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 1397 - CENTRO, TABAPUA 
- SP, CEP: 15880-000 
Telefone: 17-3562-1128 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 
Valor Unitário 

 
Valor Total 

2 002.001.604 Bacon  com pele, carne de suíno sem osso e com pele 
(barriga), água, sal, açúcar, extabilizante: tripolifosfato de 
sódio, consevantes: nitrito e nitrato de sódio, antioxidante: 
eritorbato de sódio. Não contém glúten. Apresentando aspecto 
e odor característicos, carimbo SIF, conservado em freezer. 
Fazer entrega 02 vezes mês. Marca: SADIA 

KG 220 24,90 5.478,00 

7 002.001.903 EMPANADO MISTO (FRANGO E LEGUMES) Marca: SADIA KG 500 31,90 15.950,00 
8 002.001.163 Empanados de frango contendo carne de frango, pele de 

frango, farinha de rosca, água, gordura vegetal, farinha de 
arroz, fécula de mandioca, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, proteína de soja, sal, amido, vinagre, 
condimento, leite em pó, pimenta preta, estabilizantes: 
tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, aroma natural de 
pimenta preta, antioxidante eritorbato de sódio, espessante 
goma guar e corantes naturais: páprica e cúrcuma. Fazer 
entrega 3 vezes por semana. Marca: C. VALE 

KG 700 17,90 12.530,00 

10 002.001.385 Lingüiça de pernil suíno Marca: PERDIGÃO KG 800 17,70 14.160,00 
11 002.001.383 Lingüiça tipo Calabresa Marca: SÃO LUIZ KG 1200 15,90 19.080,00 
12 002.001.070 Mortadela, constituída da mistura de carnes bovina e suína, 

composta de condimentos e outras substancias alimentares, 
apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de 
toucinho, primeira qualidade, isento de sujidade e outras 
substancias estranhas a sua composição como validade 
mínima de 20 dias a contar da data da entrega, acondicionado 
em plástico atóxico, pesando de 5 a 6 kg, peça único, c/ 
diâmetro de 15 cm. Composição centesimal aproximada: 
Proteínas 14,5 gr.; Lipídios 24,5 gr. Glicídios 6,0gr. Fazer 
entrega 3 vezes por semana. Marca: AURORA 

KG 1800 15,90 28.620,00 

13 002.001.086 PEITO DE FRANGO SEM OSSO IN NATURA, CONGELADO. 
Marca: ITABOM 

KG 4000 15,60 62.400,00 

16 002.001.904 Salsicha tipo hot dog, carne mecanicamente separada de ave 
(frango e/ou galinha  e/ou peito de peru) carne suína, água, 
gordura suína, proteína de soja, miúdos suínos, sal, amido, 
açúcar, alho, cebola, pimenta branca, pimenta calabresa, noz 
moscada, regulador de acidez: lactato de sódio e citrato de 
sódio, estabilizantes:  tripolifosfato de sódio (INS451I), e 
pirofosfato de (fumaça, orégano, coentro) realçador de sabor: 
glutamato monossódico (INS621), antioxidante: isoascorbato 
de  sódio, corantes: urucum e carmim de cochonilha, 
conservador: nitrito de sódio (INS 250). Acondicionada em 
embalagem plástica transparente, flexível, atóxica e a vácuo; 
Possuir o carimbo ministério da agricultura SIF. Pacotes de 
5Kg. Fazer entrega 3 vezes  por semana. Marca: PERDIGÃO 

KG 3000 13,27 39.810,00 

17 002.001.040 Sobrecoxas de frango congelados sem osso sem temperos, as 
embalagens deverão estar devidamente rotuladas conforme 
legislação vigente. Peso líquido do produto em embalagem 
primária: 2kg aproximadamente. O produto deverá respeitar o 
limite de percentual de água estabelecido pelo Ministério de 
Agricultura. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. 
Transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses no 
momento da entrega. Características organolépticas: aspecto 
próprio, cor própia, sabor próprio. A embalagem de polietileno, 

KG 5000 12,60 63.000,00 
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atóxica, resistente, íntegra, sem sinais de rachaduras na 
superfície, sem furos e sem acúmulos, protegida externamente 
em caixa de papelão reforçada, com as abas superior e inferior 
totalmente lacradas . Fazer entrega 3 vezes por semana. 
Marca: ITABOM 

  Total do Proponente    261.028,00 

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de 
Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. 
 
OCORRÊNCIAS 
Não houve. 
 
 
 
 
ASSINAM 
Comissões / Portarias: 
 
 
 
___________________________________________________ 
ALOISIO FERNANDO LOUZADA 
CPF.: 167.485.368-80 
RG.: 20.851.448 SSP/SP 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 024 DE 11/01/2019 

 
 
 
___________________________________________________ 
JOÃO CARLOS SERON 
CPF.: 029.657.178-46 
RG.: 12.535.393-0 SSP/SP 
Cargo: Pregoeiro 
PORTARIA: 024 DE 11/01/2019 

 
 
 
___________________________________________________ 
JOSÉ RICARDO FACHIN 
CPF.: 173.646.708-58 
RG.: 23.843.024-8 SSP/SP 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 024 DE 11/01/2019 

 

 
 


