
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – P. A. 1582/2019 
HOMOLOGAÇÃO 

 
1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto o Registro de Preços para 
aquisições futuras e parceladas de carne bovina, de frango, suína, almôndegas, salsichas e 
outros, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, 
tendo sido consideradas vencedoras as seguintes empresas vencedoras:  
1) FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, CNPJ nº 58.302.506/0001-35, para 
os seguintes itens: item 10 (carne de frango – coxa e sobrecoxa – congelamento normal – 
cota principal) pelo valor de R$ 10,40 oi quilo; item 14 (carne de suíno – pernil ou lombo – 
cubos – congelamento normal – cota principal) pelo valor de R$ 11,60 o quilo. 
2) ACER ALIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 23.024.662/0001-05, para os seguintes 
itens: item 02 (carne bovina – acém em cubos ou tiras – congelada IQF – cota principal) 
pelo valor de R$ 16,90 o quilo; item 03 (carne bovina – acém em cubos ou tiras – 
congelada IQF – cota reservada) pelo valor de R$ 16,90 o quilo); item 06 (carne bovina – 
patinho moída – congelamento IQF – cota principal) pelo valor de R$ 16,20 o quilo; item 
07 (carne bovina – patinho moída – congelamento IQF – cota reservada) pelo valor de R$ 
16,20 o quilo; item 16 (salsicha embalada à vácuo – congelada) pelo valor de R$ 5,87 o 
quilo. 
3) TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME, CNPJ nº 
26.115.949/0001-14, para os seguintes itens: item 04 (carne bovina – coxão mole – cubos 
ou tiras – congelamento normal – cota principal) pelo valor de R$ 18,50 o quilo; item 05 
(carne bovina – coxão mole – cubos ou tiras – congelamento normal – cota reservada) pelo 
valor de R$ 18,50 o quilo. 
4) SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI – EPP, CNPJ nº 
20.902.434/0001-94, para os seguintes itens: item 01 (almôndega de carne bovina) pelo 
valor de R$ 11,48 o quilo; item 11 (carne de frango – coxa e sobrecoxa – congelamento 
normal – cota reservada) pelo valor de R$ 10,80 o quilo; item 12 (carne de frango – meio 
peito congelado IQF – cota principal) pelo valor de R$ 11,30 o quilo; item 13 (carne de 
frango – meio peito congelado IQF – cota reservada) pelo valor de R$ 11,30 o quilo. 
5) ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI – EPP, CNPJ nº 
32.017.793/0001-48, para os seguintes itens: item 08 (carne bovina – patinho – moída – 
embalada à vácuo – congelada – cota principal) pelo valor de R$ 15,80 o quilo; item 09 
(carne bovina – patinho – moída – embalada à vácuo – congelada – cota reservada) pelo 
valor de R$ 15,80 o quilo; item 15 (carne de suíno – pernil ou lombo – cubos – 
congelamento normal – cota reservada) pelo valor de R$ 12,00.  
2. Publique-se.  
3. Registrem-se os preços  
4. Cumpra-se. 
 
Ibitinga, 22 de março de 2019. 

 
 
 

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITA MUNICIPAL 


