PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 05
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com.

Cristina, 19 de Dezembro de 2018.

CONVOVAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e com base nas regras gerais da Lei Federal nº
8.666/93 e na seção 19 do Edital nº 031/18, convoco a empresa classificada em 1º lugar (em cada
item) para entrega, no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da data de recebimento deste
comunicado, na Secretaria Municipal de Educação, com endereço Praça Santo Antônio, nº 04 –
bairro Centro – Cristina/MG, nos seguintes dias e horários: de segunda à sexta-feira, das 08h às
11h, das 12h às 15h (horário de expediente), as amostras dos seguintes itens abaixo:
1) Comercial Floriano & Costa Ltda ME.
Item 01: Abacaxi Perola tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. acondicionado em embalagem
caixa apropriada. Marca: CEASA;
Item 04: Alho selecionado, graúdo, à granel, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, tenro e com brilho, turgescentes, intactos, firmes, acondicionados em caixas próprias e
em sacos de 1kilo. Marca: CEASA;
Item 06: Arroz tipo I, longo fino, beneficiado, polido, embalagem de 05 kg cada, de polietileno,
isento de sujidades. Prazo de mínimo de validade: 06 meses. Marca: Monte Alegre;
Item 10: Cebola in Natura, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionadas em caixas próprias e em sacos de 1kilo. Marca: CEASA;
Item 16: Feijão Carioca, tipo 1, selecionado, classe cores, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, em embalagem de polietileno de 01 kg cada.
Prazo mínimo de validade: 06 meses. Marca: Caldo Mineiro;
Item 21: Laranja Pera, de ótima qualidade, compacta fresca e firme, isenta de sujidades,
tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, acondicionadas em caixas de
20 quilos. Marca: CEASA
Item 22: Maça Nacional Fuji – Tamanho Grande, o produto não deverá apresentar problemas
com coloração não características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito
verde o produto deve estar intacto e em caixas de 18 quilos. Marca: CEASA.
Para os itens 03, 09 e 15 será dispensada apresentação de amostra, conforme relatório emitido
pela Secretaria Municipal de Educação, por se tratar de marcas aprovadas em anos anteriores (em
anexo).
2) Dimipel Ltda ME
Item 23: Macarrão Espaguete com Ovos nº 08, Especificação: comprido, fino, com ovos, em
embalagem de polietileno de 500 gramas cada. Prazo mínimo de validade: 01 ano. Marca: ORSI;
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Item 28: Pó de Café torrado e moído, padrão tradicional, com no mínimo, Selo de Pureza ABIC,
acondicionados em pacotes fechados de 0,5 kg cada. Marca: SUL DE MINAS.
Para os itens 11, 14 e 17 será dispensada apresentação de amostra, conforme relatório emitido
pela Secretaria Municipal de Educação, por se tratar de marcas aprovadas em anos anteriores (em
anexo).
3) Andreia Aparecida de Oliveira ME
Item 19: Fubá Amarelo, tipo mimoso, em fardos de polietileno, contendo 20 unidades de 01 kg
cada, em embalagens em polietileno. Prazo mínimo de validade: 06 meses. Marca: PRAMAR.
Para os itens 05, 07, 08, 30 e 33 será dispensada apresentação de amostra, conforme relatório
emitido pela Secretaria Municipal de Educação, por se tratar de marcas aprovadas em anos
anteriores (em anexo).
4) Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda EPP
Item 12: Extrato de tomate, em caixas de papelão, contendo 24 unidades, em latas de alumínio
ou caixinhas de papelão revestidas de alumínio. De 840g cada. O extrato de tomate deve conter
fibra alimentar e vitamina E e A. Prazo mínimo de validade: 01 ano. Marca: QUERO;
Item 24: Macarrão Parafuso com Ovos, Especificação: picado, em formato tipo parafuso, com
ovos, em embalagem de polietileno de 500 gramas cada. Prazo mínimo de validade: 01 ano.
Marca: FLOR DE LIZ.
Para os itens 02, 13, 20, 26, 27 e 31 será dispensada apresentação de amostra, conforme relatório
emitido pela Secretaria Municipal de Educação, por se tratar de marcas aprovadas em anos
anteriores (em anexo).
5) Moema Comercial Ltda
Item: 18: Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência
do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com
farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico. Em embalagens de 250 gramas
Cada. Marca: AMO;
Item 25: Manteiga, constituída de cloreto de sódio e creme de leite. Acondicionada em
embalagem de 200g. Prazo mínimo de validade: 03 meses. Marca: ORIGINAL DE MINAS
Para os itens 29 e 32 será dispensada apresentação de amostra, conforme relatório emitido pela
Secretaria Municipal de Educação, por se tratar de marcas aprovadas em anos anteriores (em
anexo).

Na oportunidade, lembramos que a recusa, o desinteresse ou o atraso das amostras, dentro dos
prazos estabelecidos acima, ensejarão na convocação das empresas remanescentes, na ordem de
classificação do Mapa de Apuração, anexo ao Processo Licitatório nº 079/18.
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O resultado final do presente processo licitatório, somente ocorrerá após a entrega de todas as
amostras, e da análise e teste dos produtos pela Nutricionista do PNAE da Secretaria Municipal de
Educação.
Este relatório e as demais decisões da CPL e do Pregoeiro, serão publicados na forma da Lei, na
Imprensa Oficial do Município o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, no site
oficial da Prefeitura: www.cristina.mg.gov.br – link licitações e contratos e enviados por e-mail a
todos os licitantes e demais interessados, se houver.
Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem
necessários pelo telefone (35) 3281-1100 ramal 05 ou e-mail: licitacaopmcristina@gmail.com
Atenciosamente
Rogério Martins Samia
Pregoeiro

