Prefeitura Municipal de Aguaí
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ - SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Aguaí, 11 de setembro de 2018.
Ofício nº SECADM/LIC –336/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Assunto: CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 050/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEC ADM/ LICIT. 202/2018

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade de Aguaí, do
Estado de São Paulo, reuniram-se, o Pregoeiro, Sr. Jonas Cavaretto da Silva Junior, os membros da
Comissão de apoio, Franciele Rodrigues Luciano Martins e a Sra. Nutricionista Ednara Tavares de
Paula CRN 39173, para julgar as amostras apresentadas pelas licitantes WILLIAM LUCIANO DA
COSTA nos lotes da Cota Principal e PAULO CESAR MILANEZE FERREIRA – EPP nos Lotes da Cota
Reservada. Após análise das amostras apresentadas e parecer técnico, emitido pela Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura e por sua respectiva NUTRICIONISTA, datado de 11 de maio de 2018.
Prezado Senhor, Encaminhamos a Vossa Senhoria o parecer técnico sobre a avaliação das
características sensoriais dos gêneros alimentícios relacionados abaixo, referentes ao Pregão Presencial
nº 050/2018. Metodologia e resultados – Os produtos vencedores passaram por avaliação sensorial

para verificar as características tais como: cor, sabor, odor, a fim de selecionar os itens apropriados à
alimentação escolar e emitir os pareceres correspondentes. Além de averiguadas, as amostras deveram

ser correspondentes aos produtos a serem entregues no decorrer da Ata de Registro de Preços.
Os produtos analisados foram os seguintes:
Lotes da Cota Principal
Empresa: WILLIAM LUCIANO DA COSTA

QTDA

LOTE 01 – FOLHAGENS – COTA PRINCIPAL
UNID
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

ITE
M
01

1.500

Kg

02

1.500

Kg

Resultado: APROVADA

BROCÓLIS
1. Brócolis: de primeira qualidade com flores, talos e folhas de cor
verde escuro, sem manchas e sem marcas de insetos.
COUVE-FLOR
1. Couve-flor de primeira qualidade contendo flores e talos de
tamanho médio, na cor branca, folhas verde escuro, sem
manchas amareladas e machucados.
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Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.

ITE
M
01

QTDA

UNID

375

Kg

LOTE 02 – DIVERSOS – COTA PRINCIPAL
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
ALHO
1. Característica do produto: selecionado, graúdo, diâmetro nº 7 cm,
dentes grandes de consistência firme e recobertos pela película firme
e brilhante. A polpa deve ser clara. Não deverá apresentar bulbo
chocho, brotado, mofado, dano por praga ou doença. Deverá ser de
boa qualidade, ter um tamanho padrão e ser entregue em condições
adequadas de consumo;

Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.

ITE
M
02

QTDA

LOTE 03 – GRANJEIROS – COTA PRINCIPAL
UNID
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.250

Dúzias

OVOS DE GALINHA
1. Ovos: tipo extra ou jumbo, classe A, cor branca. Produto fresco
de ave galinácea. Deverão estar limpos, apresentar casca lisa,
íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com
calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema
translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte
central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara
transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou
turvações e com as chalazas intactas.
2. São considerados impróprios para consumo os ovos que
apresentem: alterações da gema e da clara (gema adere à casca,
gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue
alcançando também a clara, presença de embrião com mancha
orbitária ou em adiantado estado de desenvolvimento);
Mumificação; Podridão; Presença de fungos externa ou
internamente; Cor, odor e sabor anormais; Ovos sujos
externamente ou que tenham estado em contato com substâncias
capazes de transmitir odores ou sabores estranhos, que possam
infectá-los ou infestá-los; Rompimento da casca ou membrana
testácea; Contenham substâncias tóxicas.
3. Embalagem: caixa fechada com 12 bandejas (30 ovos em cada),
devidamente rotulada, e/ou, bandejas avulsas novas, com 30
ovos, vedados com filme de polietileno transparente e rotuladas.
Dados da rotulagem: nome e marca, nome, endereço e CNPJ do
produtor/embalador, data da embalagem e prazo ou data de
validade/vencimento, classificação segundo a cor da casca, peso
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e classe de validade, peso líquido, condições de transporte e
armazenamento, inclusive empilhamento máximo, número de
registro de rótulo do produto no SIF/DIPOA, carimbo
padronizado do SIF.
Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características
sensoriais apropriadas.
LOTE 04 – LEGUMES – COTA PRINCIPAL
ITE
M
01

QTDA

UNID

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.000

Kg

02

3.750

Kg

BERINJELA
1. Berinjela livre de resíduos, sujidades e danos por lesão de
origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprios da
espécie, tamanho bem desenvolvido e uniforme.
MANDIOQUINHA
1. Característica do produto: Mandioquinha Amarela extra AAA,
deverão estar frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade
externa anormal. Deverão ter o comprimento entre 9 e 15 cm e
cor amarela uniforme. Não apresentar podridão, rachaduras,
raiz murcha, ferimentos e lesões escurecidas, dano mecânico
grave. O produto deverá ter um tamanho padrão e ser entregue
em condições adequadas de consumo.

03

22.500

Kg

04

375

Kg

TOMATE PARA MOLHO
1. Característica do produto: destinado para molho, Tomate
Molho Extra AA: variedade Débora, Pizzadoro, Pêra,Júpiter,
Italiano e Colibri. Deve ter um tamanho padrão e ser entregue
em condições adequadas de consumo, como: sendo maduros,
não estando podres nem verdes. Devem estar frescos, sãos,
inteiros, limpos,livres de umidade externa anormal e com peso
de 150 a 180 gramas por unidade;
2. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
madeira ou plástica, sendo que, cada caixa, deverá conter 20.
VAGEM
1. Característica do produto: Vagem Extra AA, variedade
manteiga/macarrão curta. Deverão estar frescas, inteiras e sãs,
no ponto de maturação adequado para consumo. As vagens
deverão apresentar cor verde uniforme, não poderão estar
esbranquiçadas, murchas e nem escuras. Deverão ser isentas de
material terroso, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.
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UND

LOTE 05 – FRUTAS – COTA PRINCIPAL
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

ITE
M
01

QUAN
T
4.500

Unidades

02

37.500

Unidades

03

90.000

Unidades

04

60.000

Unidades

05

31.500

Unidades

ABACAXI PÉROLA
1. Característica do produto: Abacaxi A graúdo: variedade pérola.
Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor
e sabor característicos, graúdos (pesar 1,8 a 2 kg), com coroa.
Massa amarela, maduro, tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem
ferimentos.
2. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
madeira ou plástico.
3. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
BANANA MAÇÃ
1. Banana Maçã Extra de primeira, em pencas, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverão estar frescas e sãs, inteiras, limpas e apresentar
cor, odor e sabor característicos. Apresentar um tamanho padrão e
ser entregue em condições adequadas de consumo como: não se
apresentando verdes ou podres.
2. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em todas as
escolas/instituições do município.
BANANA NANICA
1. Banana: variedade Nanica, climatizada. O produto de
primeira, em pencas, com polpa firme e intacta, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Deverão estar frescas e sãs, inteiras, limpas e apresentar cor,
odor e sabor característicos. Apresentar um tamanho padrão e
ser entregue em condições adequadas de consumo como: não
se apresentando verdes ou podres.
2. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
BANANA PRATA
1. Banana: variedade Prata. O produto de primeira, em
pencas, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverão
estar frescas e sãs, inteiras, limpas e apresentar cor, odor
e sabor característicos. Apresentar um tamanho padrão e
ser entregue em condições adequadas de consumo como:
não se apresentando verdes ou podres.
2. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
GOIABA VERMELHA
1. Goiaba vermelha- fruta de boa qualidade, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Extra,
selecionada, tamanho médio.
2. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
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06

135.000

Unidades

07

15.000

Unidades

08

3.000

Unidades

09

1.500

Unidades

10

37.500

Unidades

11

31.500

Unidades

MAÇÃ GALA

1. Maçã Nacional: variedade Gala (CAT 01, CALIBRE
135/150). Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e
apresentar cor, odor e sabor característicos da espécie. Deve
ter um tamanho padrão e ser entregue em condições
adequadas de consumo, sem ferimentos e partes podres; sendo
firmes, tenras e com brilho.
2. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
papelão com tampa, nova e rotulada com peso aproximado de
18 Kg e número aproximado de maçãs de 150 unidades;
3. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MAMÃO PAPAYA
1. Mamão papaya de primeira qualidade, tamanho comercial
sem machucados, manchas e firme.
2. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MELANCIA
1. Característica do produto: Melancia variedade redonda
graúda. Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e
apresentar cor, odor e sabor característicos. As melancias
deverão ter peso 10 kg acima, casca firme, lustrosa. Deverá ter
tamanho padrão e ser entregue em condições adequadas de
consumo, como: não se apresentando verdes ou aguadas ou
passadas.
2. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
madeira ou plástica, com peso de 10 Kg ou acima cada
unidade;
3. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MELÃO
1. Melão Variedade: Amarelo. Deverão estar frescos e sãos,
inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor característicos.
Os melões deverão pesar no mínimo 2 kg, casca firme, cor
amarelo forte, sem rachaduras. Embalagem: caixa de papelão
rotulada.
2. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MEXERICA
1. Característica do produto: Tipo A. O produto deverá ter um
tamanho padrão e ser entregue em condições adequadas de
consumo. O produto deverá ser de primeira qualidade,
coloração uniforme, casca intacta, com brilho, sem
ferimentos;
2. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
PÊRA
1. Característica
do
produto:
pêra
variedade
nacional/estrangeira. De primeira qualidade, in natura.
Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor,
odor e sabor característicos. Consistência firme, mas não dura,
sem manchas ou rachaduras, casca lisa. O produto deverá ter
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um tamanho padrão e ser entregue em condições adequadas
de consumo.
2. Características da embalagem: Embalagem: caixa de papelão
rotulada e nova com peso aproximado de 19 a 20 kg com 120
unidades.
3. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.

Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.

Lotes da Cota Reservada
Empresa: PAULO CESAR MILANEZE FERREIRA – EPP

QTDA

LOTE 01 – FOLHAGENS – COTA EXCLUSIVA ME/EPP
UNID
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

ITE
M
01

500

Kg

02

500

Kg

BROCÓLIS
2. Brócolis: de primeira qualidade com flores, talos e folhas de cor
verde escuro, sem manchas e sem marcas de insetos.
COUVE-FLOR
2. Couve-flor de primeira qualidade contendo flores e talos de
tamanho médio, na cor branca, folhas verde escuro, sem
manchas amareladas e machucados.

Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.

ITE
M
01

QTDA

LOTE 02 – DIVERSOS – COTA EXCLUSIVA ME/EPP
UNID
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

125

Kg

ALHO
2. Característica do produto: selecionado, graúdo, diâmetro nº 7 cm,
dentes grandes de consistência firme e recobertos pela película firme
e brilhante. A polpa deve ser clara. Não deverá apresentar bulbo
chocho, brotado, mofado, dano por praga ou doença. Deverá ser de
boa qualidade, ter um tamanho padrão e ser entregue em condições
adequadas de consumo;
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Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.

ITE
M
01

QTDA

LOTE 03 – GRANJEIRO – COTA EXCLUSIVA ME/EPP
UNID
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

1.750

Dúzias

OVOS DE GALINHA
1. Ovos: tipo extra ou jumbo, classe A, cor branca. Produto fresco
de ave galinácea. Deverão estar limpos, apresentar casca lisa,
íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com
calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema
translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte
central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara
transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou
turvações e com as chalazas intactas.
2. São considerados impróprios para consumo os ovos que
apresentem: alterações da gema e da clara (gema adere à casca,
gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue
alcançando também a clara, presença de embrião com mancha
orbitária ou em adiantado estado de desenvolvimento);
Mumificação; Podridão; Presença de fungos externa ou
internamente; Cor, odor e sabor anormais; Ovos sujos
externamente ou que tenham estado em contato com substâncias
capazes de transmitir odores ou sabores estranhos, que possam
infectá-los ou infestá-los; Rompimento da casca ou membrana
testácea; Contenham substâncias tóxicas.
3. Embalagem: caixa fechada com 12 bandejas (30 ovos em cada),
devidamente rotulada, e/ou, bandejas avulsas novas, com 30
ovos, vedados com filme de polietileno transparente e rotuladas.
Dados da rotulagem: nome e marca, nome, endereço e CNPJ do
produtor/embalador, data da embalagem e prazo ou data de
validade/vencimento, classificação segundo a cor da casca, peso
e classe de validade, peso líquido, condições de transporte e
armazenamento, inclusive empilhamento máximo, número de
registro de rótulo do produto no SIF/DIPOA, carimbo
padronizado do SIF.

Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características
sensoriais apropriadas.
LOTE 04 – LEGUMES – COTA EXCLUSIVA ME/EPP
ITE
M
01

QTDA

UNID

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

1.000

Kg

BERINJELA
2. Berinjela livre de resíduos, sujidades e danos por lesão de
origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprios da
espécie, tamanho bem desenvolvido e uniforme.
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02

1.250

Kg

MANDIOQUINHA
2. Característica do produto: Mandioquinha Amarela extra AAA,
deverão estar frescas e sãs, inteiras, limpas e livres de umidade
externa anormal. Deverão ter o comprimento entre 9 e 15 cm e
cor amarela uniforme. Não apresentar podridão, rachaduras,
raiz murcha, ferimentos e lesões escurecidas, dano mecânico
grave. O produto deverá ter um tamanho padrão e ser entregue
em condições adequadas de consumo.

03

7.500

Kg

04

125

Kg

TOMATE PARA MOLHO
3. Característica do produto: destinado para molho, Tomate
Molho Extra AA: variedade Débora, Pizzadoro, Pêra, Júpiter,
Italiano e Colibri. Deve ter um tamanho padrão e ser entregue
em condições adequadas de consumo, como: sendo maduros,
não estando podres nem verdes. Devem estar frescos, sãos,
inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal e com peso
de 150 a 180 gramas por unidade;
4. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
madeira ou plástica, sendo que, cada caixa, deverá conter 20.
VAGEM
2. Característica do produto: Vagem Extra AA, variedade
manteiga/macarrão curta. Deverão estar frescas, inteiras e sãs,
no ponto de maturação adequado para consumo. As vagens
deverão apresentar cor verde uniforme, não poderão estar
esbranquiçadas, murchas e nem escuras. Deverão ser isentas de
material terroso, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.

LOTE 05 – FRUTAS – COTA EXCLUSIVA ME/EPP
UND
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

ITE
M
01

QUAN
T
1.500

Unidades

02

12.500

Unidades

ABACAXI PÉROLA
4. Característica do produto: Abacaxi A graúdo: variedade pérola.
Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor
e sabor característicos, graúdos (pesar 1,8 a 2 kg), com coroa.
Massa amarela, maduro, tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem
ferimentos.
5. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
madeira ou plástico.
6. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em todas
as escolas/instituições do município.
BANANA MAÇÃ
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3. Banana Maçã Extra de primeira, em pencas, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverão estar frescas e sãs, inteiras, limpas e apresentar
cor, odor e sabor característicos. Apresentar um tamanho padrão e
ser entregue em condições adequadas de consumo como: não se
apresentando verdes ou podres.
4. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em todas as
escolas/instituições do município.
03

30.000

Unidades

04

20.000

Unidades

05

10.500

Unidades

06

45.000

Unidades

07

5.000

Unidades

BANANA NANICA
3. Banana: variedade Nanica, climatizada. O produto de
primeira, em pencas, com polpa firme e intacta, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Deverão estar frescas e sãs, inteiras, limpas e apresentar cor,
odor e sabor característicos. Apresentar um tamanho padrão e
ser entregue em condições adequadas de consumo como: não
se apresentando verdes ou podres.
4. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
BANANA PRATA
3. Banana: variedade Prata. O produto de primeira, em
pencas, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverão
estar frescas e sãs, inteiras, limpas e apresentar cor, odor
e sabor característicos. Apresentar um tamanho padrão e
ser entregue em condições adequadas de consumo como:
não se apresentando verdes ou podres.
4. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
GOIABA VERMELHA
3. Goiaba vermelha- fruta de boa qualidade, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Extra,
selecionada, tamanho médio.
4. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MAÇÃ GALA

4. Maçã Nacional: variedade Gala (CAT 01, CALIBRE
135/150). Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e
apresentar cor, odor e sabor característicos da espécie. Deve
ter um tamanho padrão e ser entregue em condições
adequadas de consumo, sem ferimentos e partes podres; sendo
firmes, tenras e com brilho.
5. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
papelão com tampa, nova e rotulada com peso aproximado de
18 Kg e número aproximado de maçãs de 150 unidades;
6. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MAMÃO PAPAYA
3. Mamão papaya de primeira qualidade, tamanho comercial
sem machucados, manchas e firme.
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4. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MELANCIA
4. Característica do produto: Melancia variedade redonda
graúda. Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e
apresentar cor, odor e sabor característicos. As melancias
deverão ter peso 10 kg acima,casca firme, lustrosa. Deverá ter
tamanho padrão e ser entregue em condições adequadas de
consumo, como: não se apresentando verdes ou aguadas ou
passadas.
5. Características da embalagem: acondicionado em caixas de
madeira ou plástica, com peso de 10 Kg ou acima cada
unidade;
6. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MELÃO
3. Melão Variedade: Amarelo. Deverão estar frescos e sãos,
inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor característicos.
Os melões deverão pesar no mínimo 2 kg, casca firme, cor
amarelo forte, sem rachaduras. Embalagem: caixa de papelão
rotulada.
4. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
MEXERICA
3. Característica do produto: Tipo A. O produto deverá ter um
tamanho padrão e ser entregue em condições adequadas de
consumo. O produto deverá ser de primeira qualidade,
coloração uniforme, casca intacta, com brilho, sem
ferimentos;
4. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.
PÊRA
4. Característica
do
produto:
pêra
variedade
nacional/estrangeira. De primeira qualidade, in natura.
Deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor,
odor e sabor característicos. Consistência firme, mas não dura,
sem manchas ou rachaduras, casca lisa. O produto deverá ter
um tamanho padrão e ser entregue em condições adequadas
de consumo.
5. Características da embalagem: Embalagem: caixa de papelão
rotulada e nova com peso aproximado de 19 a 20 kg com 120
unidades.
6. A entrega dos produtos deverá ser feita ponto a ponto em
todas as escolas/instituições do município.

Resultado: APROVADA
Justificativa: O produto atende às especificações presentes no edital e apresenta características sensoriais
apropriadas.
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Diante do exposto o Pregoeiro declara vencedoras e habilitadas as licitantes: WILLIAM LUCIANO DA
COSTA nos lotes da Cota Principal e PAULO CESAR MILANEZE FERREIRA – EPP nos Lotes da Cota
Reservada
O Pregoeiro tomará as devidas providencias. Não havendo nada mais a declarar segue assinada por
todos presentes.

JONAS CAVARETTO DA SILVA
PREGOEIRO
JUNIOR

______________________________

FRANCIELE
RODRIGUES
COMISSÃO DE APOIO
LUCIANO MARTINS

______________________________

JOSIANE
CARVALHO

COMISSÃO DE APOIO

______________________________

SAMANTHA FERREIRA AGUIAR

COMISSÃO DE APOIO

______________________________

EDNARA TAVARES DE PAULA

NUTRICIONISTA

______________________________

TEIXEIRA

DE

