
 

Ata da reunião de abertura e julgamento do Pregão Presencial n° 03/2021 - Processo Licitatório 

04/2021– Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e itens de cozinha 

da Câmara Municipal de Itajubá. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 13 horas, nas dependências 

da Câmara Municipal de Itajubá, presentes os senhores: 1. Mauro Lucio Ribeiro Junior, RG 

MG11585317, representando a empresa Mauro Lucio Ribeiro & CIA LTDA CNPJ 66438466000181; 

2. Fabiano Rodrigues Pereira, RG M6762141, representando a empresa Fabiano Rodrigues Pereira 

ME CNPJ07305281000136; Pregoeira deste certame, Sra. Deborah Lemes do Vale Ferreira, 

designada pela Portaria nº 149/2017; e o membro da Comissão de Apoio Luiz Gonzaga Costa, 

designado pela portaria nº 23/2021. Foi realizada em sessão pública, reunião de abertura e julgamento 

do pregão presencial n° 03/2021. Abertos os envelopes de proposta comercial, que foi rubricado por 

todos os presentes, e após negociação direta com a empresa, os valores vencedores foram: 

 

LOTE ITENS 1º lugar  2ºLugar  

01 
Adoçante sacarina sódica e ciclamato 

de sódio 100 ml  
FRP R$ 9,90 

 

ML R$ 10,00 

  

02 Água mineral garrafão 20 litros  ML - R$10,00 

       

  - 

  

03 
Achocolatado em pó embalagem com 

2 kg  
FRP-R$ 29,00 

 

ML – R$ 29,50 

  

04 

Açúcar cristal pacote c/5 kg – De 

origem vegetal, constituído por 

sacarose de cana-de-açúcar, com grãos 

uniformes e transparentes. 

ML – R$ 17,99 

 

FRP – R$ 19,50 

 

  

05 

Biscoitos doces pacote c/400 gramas 

sabores diversos: Ingredientes farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, 

leite em pó integral, soro de leite, sal 

refinado, fermentos químicos 

bicarbonato de amônio, bicarbonato de 

sódio e pirofosfato ácido de sódio, 

emulsificante lecitina de soja, 

melhoradores de farinha protease e 

metabissulfito de sódio e 

aromatizantes. 

FRP R$ 6,10 
ML R$ . 6,20 

 

 

 

 

 

  

06 

Biscoitos salgados pacote c/400 

gramas sabores diversos: Ingredientes 

farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, gordura vegetal, amido 

de milho, extrato de malte, soro de 

leite em pó, sal refinado, açúcar, 

aromatizante, fermento químico 

bicarbonato de sódio, emulsificante 

lecitina de soja e melhorador de 

farinha protease. 

FRP R$ 7,80 

 

ML R$ 7,90 

 

 

 

 

  

07 

Biscoitos rosquinha doce pacote c/500 

gramas sabores diversos: Ingredientes 

farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, amido, açúcar, gordura 

vegetal, leite em pó, sal refinado, 

emulsificante lecitina de soja, 

fermentos químicos bicarbonato de 

FRP R$ 7,80 

 

ML-R$ 7,90 

 

 

 

  



 

 

sódio e bicarbonato de amônio, 

acidulante ácido cítrico e 

aromatizante. 

08 

Biscoitos salgadinhos pacote c/500 

gramas sabores diversos: Ingredientes 

farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 

soro de leite em pó, sal refinado, 

extrato de malte, fermentos químicos 

bicarbonato de amônio e bicarbonato 

de sódio, emulsificante lecitina de 

soja, aromatizante, acidulante ácido 

cítrico e melhorador de farinha 

protease. 

FRP - R$. 7,15 ML –R$7,25 

 

 

 

 

  

09 

Copo descartável PP 200 ml pacote 

c/100 unidades – Copo em 

polipropileno normatizado pela 

ABNT conforme NBR 14865. 

FRP – R$ 6,40 

 

ML – R$ 6,50 

 

  

10 

Copo descartável PP 50 ml pacote 

c/100 unidades – Copo em 

polipropileno normatizado pela 

ABNT conforme NBR 14865. 

FRP – R$ 2,85 

 

ML R$ 2,90 

 

  

11 

Café em pó tradicional torrado e 

moído embalado a vácuo pacote c/500 

gramas. 
FRP –R$ 11,80 ML R$ 12,29 

  

12 
Leite integral UHT caixa de 1 litro 

longa vida com tampa. 
ML-R$ 3,99 

 

FRP – R$ 4,00 

  

13 

Manteiga com sal 200 gramas – 

Ingredientes: creme de leite 

pasteurizado e cloreto de sódio 
FRP R$ 9,45 ML 9,55 

  

14 Margarina 250 gramas  ML – R$ 4,65 FRP R$ 4,75  

15 

Papel Toalha para cozinha de folha 

simples pacote com 02 rolos – ideal 

para absorção de óleo de frituras, 

líquidos e para pequenos serviços do 

dia-a-dia. 

FRP R$ 4,60 ML R$ 4,63 

 

  

16 
Pão Francês kg – Bem acondicionado, 

assado ao ponto, sem amasso. 
ML R$ 9,00 

 

FRP R$ 9,03 

  

17 

Pão doce liso Kg – Bem 

acondicionado, assado ao ponto, sem 

amasso. 
         ML R$ 15,60 FRP R$ 16,20 

  

18 

Pão de batata kg – Bem 

acondicionado, assado ao ponto, sem 

amasso. 
ML- R$ 19,00 FRP R$ 19,60 

  

19 
Presunto 100% pernil cozido sem capa 

de gordura fatiado kg. 
ML-R$ 25,80 

 

FRP R$ 25,90 

  

20 
Queijo mussarela fatiado kg – De 

primeira linha. 
ML –R$ 41,50 

 

FRP R$ -R$ 42,10 

  

21 
Suco pronto 01 litro em embalagem 

longa vida sabores diversos.  
FRP –R$ 6,80 

 

ML R$ 6,90 

  

22 

Bolinho recheado, sabores variados, 

com massa de baunilha ou chocolate, 

de 38 a 60 gramas por unidade, 

embalados individualmente. 

FRP –R$ 1,55 

 

ML –R$ 1,57 

 

  

23 
Refrigerante, tipo caçulinha, em 

garrafa tipo Pet de 237 ml. 
ML R$ 1,15 

 

FRP R$ 1,50 

  

24 Pão francês integral ML R$ 13,80           -  



 

Aberto o envelope de documentação, rubricado por todos os presentes, constatou-se que as empresas 

atendem as exigências do edital. Conforme indagado, não foi manifestado o desejo de impugnação. 

Assim sendo, a pregoeira adjudica as empresas o objeto deste certame e encaminha ao Presidente da 

Câmara o resultado do pregão para que seja homologado. Concluídos os trabalhos, a Pregoeira 

determinou a publicação da presente no quadro mural e no site da Câmara para ciência dos 

interessados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Pregoeira determinou o encerramento da presente 

ata que lida e aprovada, vai devidamente por todos assinada. 

 

 

 

 

Deborah Lemes do Vale Ferreira 

  Pregoeira 

 

 

 

 

Luiz Gonzaga Costa 

     Membro da Comissão de Apoio 


