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PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 005-2021 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

              A pregoeira, da Prefeitura do Município de Tuiuti, considerando que a ata 

de abertura do certame, após prazo, não houve apresentação de qualquer recurso por parte das 

empresas participantes, ADJUDICA:  

 

- Ao Licitante J. OLIVEIRA – IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO EIRELI - 

ME os itens, conforme segue:  

 

Item Quant. Unid. Descrição Vl. Un. Vl.Total 

01 80.000 UNIDADE Pão de leite pequeno R$ 0,50 R$ 40.000,00 

03 6.000 KG Pão francês R$ 12,63 R$ 75.780,00 

 

- Ao Licitante GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI os 

itens, conforme segue:  

 

Item Quant. Unid. Descrição Vl. Un. Vl.Total 

02 2.000 Kg Pão de queijo congelado, em 

embalagem dupla face originais de 

polietileno atóxico, pacote contendo 

aproximadamente 20 unid. Com 

50g, próprias para congelamento, 

constando informações da data de 

validade, peso, fornecedor e 

endereço, temperatura de estocagem 

e registro de inspeção sanitária. 

R$ 12,50 R$ 25.000,00 

  

- Ao Licitante SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI os itens, 

conforme segue:  

 

04 1.500 Kg Presunto cozido fatiado, resfriado. 

Ingredientes: carne suína, água, 

proteína isolada de soja, açucar, 

estabilizante polifosfato de sódio 

(espessante carragena (ins 407) 

antioxidante eritorbato de sódio (ins 

316). O presunto deverá ser 

preparado com carnes suínas em 

perfeito estado de conservação. 

Deve ter aspecto próprio da espécie, 

não pegajoso, cheiro próprio. A 

embalagem deve ser a vácuo, limpo, 

não violado. Deve conter 

externamente dados de identificação, 

R$ 38,33 R$ 57.500,00 
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procedência, informações 

nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número de 

lote, quantidade do produto, número 

do registro no ministério da 

agricultura/sif/dipoa e carimbo de 

inspeção do sif. Deverá atender as 

especificações técnicas da portaria 

no. 369 de 04/09/1197 do ministério 

da agricultura e do abastecimento e 

do regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de produtos de 

origem animal. Validade 120 dias. 

05 1.500 Kg Queijo tipo mussarela, fatiado, 

embalagem de 150grs. Resfriado.  

Ingredientes: leite pasteurizado, sal, 

estabilizante: cloreto de cálcio (ins 

509), enzima coagulante, fermento 

lácteo. Todo produto de origem 

animal deverá ser submetido aos 

processos de inspeção prescritos no 

riispoa – “regulamento de inspeção 

industrial e sanitária de produtos de 

origem animal”. O produto deve 

apresentar características 

organolépticas próprias da espécie, 

não apresentar superfície pegajosa 

ou de consistência anormal com 

indícios de fermentação, 

acondicionados em embalagem que 

proteja de contaminações e assegure 

sua qualidade, a embalagem deve ser 

a vácuo, limpo, não violado com 

data de fabricação e validade 

impressas. Validade 120 dias. 

R$ 49,00 R$ 73.500,00 

 

 

Vencedores do Pregão Eletrônico do tipo Registro de Preços nº 005/2021, realizado em 31 de março 

de 2021, conforme negociação descrita na planilha de preços constante na ata deste processo.  

                   

Tuiuti, 14 de abril de 2.021. 

 

 

Rafaela Cristina Storani 

Pregoeira 

 

 

 

Obs: Publicado no Mural de Atos Oficias no dia 14/abril/2021. 
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