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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL  

PROCESSO LICITATÓRIO N º: 000013/2021 

MODALIDADE: PREGÃO Nº: 000002/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF SERVISSE E MARMITEX GRANDE E 

PEQUENA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

Às 08:30 do dia 12 de março de 2021, no Departamento de Pregão desta Prefeitura, reuniram-se os 

membros da Comissão designada pela Portaria nº 019/2021, composta pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe 

de apoio, para julgamento do processo em epígrafe, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 

SELF SERVISSE E MARMITEX GRANDE E PEQUENA PARA ATENDER A DEMANDA DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme discriminado em edital. Aberta a sessão, compareceu o 

representante da empresa LUIZ FERNANDO CAMARGOS DA CRUZ 14396347693 e o mesmo 

encontra-se credenciado para ofertar lances verbais. Dando início à sessão o(a) Pregoeiro(a) recebeu 

os envelopes proposta e documentação de habilitação e procedeu a abertura dos envelopes contendo 

as propostas de preço. Em seguida foi analisada a adequação das mesmas às exigências do edital. 

Verificada a sua conformidade realizou-se o cadastramento no sistema. Logo após iniciou-se os lances 

na ordem classificatória do maior preço sucessivamente, logrando-se vencedora a seguinte empresa, 

conforme deliberado pelo(a) Pregoeiro(a): 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNID. VALOR 
DO ITEM 

VALOR 
TOTAL 

LUIZ FERNANDO CAMARGOS DA CRUZ 14396347693 

0001 MARMITEX 
PEQUENA 

MARMITARIA SABOR 
CASEIRO 

1.650 UNID. 9,00 14.850,00 

0002 MARMITEX 
GRANDE 

MARMITARIA SABOR 
CASEIRO 

3.500 UNID. 12,00 42.000,00 

0003 REFEIÇÕES MARMITARIA SABOR 
CASEIRO 

3.500 UNID. 12,00 42.000,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 98.850,00 

TOTAL GERAL: 98.850,00 

 

II - ESPECIFICAÇÃO DO CARDÁPIO 
 
O cardápio dos marmitex deverá conter necessariamente alimentos que contemplem grupos 
nutricionais indispensáveis para uma nutrição saudável. Deverá ser variado dentre os 
alimentos solicitados, de forma que não fique repetitivo. Segue os alimentos e suas variações 
propostas:  
 
* Todos os dias deverá conter arroz branco preparado tradicionalmente.  
 
* Todos os dias deverá conter feijão preparado tradicionalmente e variado entre:  

* Feijão batido: duas vezes na semana;  
* Feijão inteiro com caldo: duas vezes na semana;  
* Feijão tropeiro: uma vez por semana, entre outros.  

 
* Todos os dias deverá conter um tipo de carne variado durante a semana e deverá se 
restringir a esses tipos:  

* Carne bovina em bife;  
* Carne suína cozida em pedaços;  
* Carne de frango (coxa ou sobrecoxa) cozida ou assada;  
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* Peixe frito ou ensopado;  
* Carne bovina moída;  
* Linguiça suína;  
* Carne de frango em filé, entre outros.  

 
* Todos os dias deverá conter um tipo de legume ou verdura, cozidos ou refogados, variando 
entre os seguintes:  

* Quiabo;  
* Inhame;  
* Batata doce; 
* Batata;  
* Abóbora (moranga ou japonesa);  
* Abóbora verde (menina);  
* Chuchu;  
* Vagem;  
* Cenoura;  
* Couve, entre outros.  

 
* Todos os dias deverá conter salada contendo dois ou mais tipos de verdura ou legume, cruz 
e cozidos, dentre os seguintes:  

* Alface;  
* Rúcula;  
* Tomate;  
* Pepino;  
* Repolho;  
* Beterraba;  
* Cenoura;  
* Couve flor;  
* Brócolis;  
* Pimentão;  
* Couve, entre outros. 

 
* Todos os dias deverá conter massas, dentre os seguintes: 

* Macarrão picado com molho de tomate; 
* Macarrão inteiro com molho de tomate; 
* Lasanha, entre outros. 

 
* Todos os dias deverá conter farofa, dentre os seguintes: 

* De legumes; 
     * De carne, entre outros. 
 

Ocorrências: O critério para a classificação das propostas foi o de Menor Preço - Item, que estão 

registrados no mapa de apuração de lances em anexo. Concluída a fase da proposta procedeu-se a 

abertura da documentação de habilitação das licitantes vencedoras para análise e verificação, tendo 

estas apresentado os documentos de acordo com as exigências editalícias. As empresas licitantes 

declaram que não pretendem recorrer da decisão da pregoeira, renunciando, assim, ao direito de 

recurso e ao prazo respectivo, concordando com o curso do procedimento licitatório. A ata do pregão 

presencial assim como as notas de autorização de fornecimento serão enviadas aos fornecedores via 

e-mail. Em anexo segue a adjudicação dos itens às licitantes vencedoras, sendo que o referido 

resultado será encaminhado à autoridade competente para a devida homologação. Nada mais 
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havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, 

que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 

Perdigão/MG, 12 de março de 2021. 

 

 

LUZIANA CORDEIRO DE MELO 
PREGOEIRA OFICIAL 

 
 
 

NILMAR LOPES DE MACEDO 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

ELLEN GUIOMAR DE FREITAS 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

LÍLIA APARECIDA DE SOUZA  
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA 
EQUIPE DE APOIO 

 

Fornecedores:  

 

LUIZ FERNANDO CAMARGOS DA CRUZ 14396347693 

 


