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RESULTADO FINAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO PRC        

Nº 093/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. Objeto:  Futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios para atender as necessidades de todas as Secretarias e Departamentos inclusive merenda 

escolar e cestas básicas, conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento 

contidas no edital e seus anexos. Empresas adjudicatárias: Contigo Comércio de Alimentos Ltda-ME, 

nos itens: 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 24,25,36,37,38,42,51,54 e 61 , no valor total de R$ 203.927,00 

(duzentos e três mil, novecentos e vinte e sete reais); Betânia Aparecida Perboni Vilas Boas, nos itens: 

1,4,7,8,16,17,23,28,31,32,33,34,40,44,50,52,56,57,58 e 59, no valor total de R$ 220.861,50     ( duzentos 

e vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); Sukoi Alimentos Ltda, nos 

itens:3,22,26,27,29,35,41,43 e 47, no valor total de R$ 111.972,60 (cento e onze mil, novecentos e 

setenta e dois reais e sessenta centavos) ; Bonoboi Alimentos Eireli ME,nos itens 14,15,48,49 e 55, no 

valor total de R$ 190.220,00 (cento e noventa mil, duzentos e vinte reais) ; T Sale Comércio e 

Distribuição de Produtos Ltda,no item 19, no valor total de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais); 

Rubiana Cristina Ângelo da Silva 10134668618,nos itens 45 e 46, no valor total de R$ 62.540,00 

(sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais) e  Ana Flávia Garcia Chagas ME, nos itens 13 e 53, 

no valor total de R$ 23.615,00 (vinte e três mil, seiscentos e quinze reais). Os itens 30,39 e 60, foram 

frustrados, devido os preços ofertados estarem acima da média de mercado orçado pela administração. 

Valor total do processo: R$ 824.936,10 (oitocentos e vinte quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e 

dez centavos). Muzambinho-MG,16 de março de 2021.Sueli Antônia de Matos, Pregoeira. Paulo Sérgio 

Magalhães, Prefeito Municipal. 


