
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2022 
P. A. 1603/2022 

O. C. 834400801002022OC00033 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 
1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto o registro de preços 
para aquisições futuras e parceladas de carnes bovina, suína e de frango, almôndegas e 
salsicha, conforme edital, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as 
demais decisões nele tomadas, tendo sido consideradas vencedoras as empresas: a) 
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI, CNPJ nº 07.612.306/0001-48, 
para o item 08 "Carne frango, meio peito, desossado e sem pele, IQF" pelo valor de R$ 
16,60 o quilo; b) QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 41.255.020/0001-
90, para os itens: 01 "Carne bovina, Acém, cubos ou tiras, IQF" pelo valor de R$ 26,99 o 
quilo; 02 "Carne bovina, Alcatra, bifes, IQF" pelo valor de R$ 39,79 o quilo; 05 "Carne 
bovina, Coxão Mole, cubos ou tiras, congelamento normal" pelo valor de R$ 28,99 o 
quilo; 10 "Carne bovina, Patinho, moída, congelada à vácuo" pelo valor de R$ 18,40 o 
quilo; c) I C RISSI ALIMENTOS, CNPJ nº 40.505.825/0001-82, para os itens: 06 "Carne 
suíno, Filé Mignon, congelamento normal" pelo valor de R$ 17,50 o quilo; 09 " Carne 
bovina, Patinho, moída, IQF" pelo valor de R$ 19,99 o quilo; 11 "Carne suíno, Pernil ou 
Lombo, desossado, cubos, congelamento normal" pelo valor de R$ 15,98; d) PRISCILA 
GARCIA DE OLIVEIRA ME, CNPJ nº 32.080.999/0001-12, para o item 03 "Almôndega 
15gr carne bovina" pelo valor de R$ 14,69 o quilo; e) BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP, 
CNPJ nº 17.088.309/0001-88, para os itens: 07 "Carne suíno, Lombo, inteiro, 
desossado, congelamento normal" pelo valor de R$ 16,90 o quilo; 12 "Salsicha 
congelada" pelo valor de R$ 7,40 o quilo. Esclarece-se que o item 04 "Carne de frango – 
Coxa e Sobrecoxa – congelamento normal" foi considerado FRACASSADO pelo 
Pregoeiro por não atingir o valor estimado pela Administração. 
2. Publique-se. 
3. Registrem-se os preços. 
3. Cumpra-se. 
 
Ibitinga, 27 de abril de 2022. 
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PREFEITA MUNICIPAL 
 


