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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

 
O MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Assuntos 
Urbanos, mediante a Comissão de Licitação devidamente designada, torna público que às 10:00 horas 
do dia 17 de maio de 2019, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019, do tipo menor preço, para a Contratação de Empresa para 
Complementação da Academia de Saúde do Município de Taquaraçu de Minas/MG, a realizar-se nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas, Setor de Licitações e Contratos. O Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site do município, no endereço: 
www.taquaracudeminas.mg.gov.br, ou poderá ser solicitado pelo e-mail: 
licitacao@taquaracudeminas.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas à Rua Dr. 
Tancredo Neves, 225, centro, ou pelo telefone (31) 3684-1434 > Taquaraçu de Minas/MG, 30/04/2019 – 
Antônio de Assis Filho – Secretário Municipal de Obras e Assuntos Urbanos. 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 

 
O Município de Taquaraçu de Minas, em cumprimento ao disposto da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações. TORNA PÚBLICO a abertura de Processo Licitatório n.º 028/2019, modalidade Pregão 
Presencial n.º 10/2019 (REGISTRO DE PREÇOS), com abertura no dia 16 de maio de 2019 às 09:30 horas, 
cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, 
Elétrico, Hidráulico e de consumo diversos, para atender às necessidades de diversos setores e 
Secretarias do Município de Taquaraçu de Minas. Informações complementares poderão ser obtidas à 
Rua Dr. Tancredo Neves, 225, centro, ou pelo telefone (31) 3684-1434 > Taquaraçu de Minas/MG, 
02/05/2019. Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho – Prefeito Municipal.  
 

 
 

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019 
 

 
O Município de Taquaraçu de Minas, através de sua Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, retifica a Ata de Registro de Preços nº 03/2019 celebrado entre o Município de 
Taquaraçu de Minas e a empresa CLARTON AURÉLIO PESSOA 03984577605 inscrita no CNPJ sob Nº 
26.479.670/0001-26 para futura aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar.  
 
 
Onde se lê: ITENS REGISTRADOS: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE VALOR 
UNIT. 
(R$) 

 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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LOTE 01 – CARNES 

1.  Carne bovina, congelada, 
magra, tipo 2ª, em cubos, 
limpa, em embalagem plástica 
transparente de até 2 kg, com 
máximo de 5% de 
aponevrose, contendo data da 
embalagem e prazo de 
validade, com selo de 
inspeção sanitária por órgão 
competente, (-10 C a -25 C). 
Embalamento no dia da 
entrega. O estabelecimento 
deve ter registro de compra 
de carne inspecionada e 
alvará sanitário. A embalagem 
deverá conter etiqueta com os 
dados de identificação, data e 
quantidade. As carnes 
deverão ser entregues na 
refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ ou 
caixas térmicas tipocâmara 
fria. 
 

Plena KG 1100 13,00 14.300,00 

2.  Carne bovina, congelada, 
magra, tipo 2ª, moída,limpa, 
em embalagem plástica 
transparente de até 2 kg, com 
máximo de 5% de 
aponevrose, contendo data da 
embalagem e prazo de 
validade, com selo de 
inspeção sanitária por órgão 
competente, (-10 C a -25 C). 
Embalamento no dia da 
entrega. O estabelecimento 
deve ter registro de compra 
de carne inspecionada e 
alvará sanitário. A embalagem 
deverá conter etiqueta com os 
dados de identificação, data e 
quantidade. As carnes 
deverão ser entregues na 
refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 

Plena KG 1550 11,05 17.127,50 
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3.  Carne de frango de granja 
congelado, pedaços 
(peito),contendo data da 
embalagem e prazo de 
validade, com selo de 
inspeção sanitária por órgão 
competente (-10 C a -25 C). As 
carnes deverão ser entregues 
na refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 
 

Ferreira KG 1330  7,53 10.014,90 

4.  Carne de frango de granja, 
(filé de peito),congelado, sem 
osso, contendo data de 
embalagem e prazo de 
validade com selo de inspeção 
sanitária por órgão 
competente (-10 C a -25 C). As 
carnes deverão ser entregues 
na refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 
 

BigFrango KG 380 10,03 3.811,40 

5.  Carne suína, congelada, pernil 
traseiro,limpo em cubos, em 
embalagem plástica 
transparente, contendo data 
da embalagem e prazo de 
validade, com máximo de 5% 
de aponevrose, com 
inspenção sanitária por órgão 
competente (-10 C a -25 C). 
Embalamento  no  dia  da  
entrega. O estabelecimento 
deve ter registro de compra 
de carne inspecionada e 
alvará sanitário. A embalagem 
deverá conter etiqueta com os 
dados de identificação, data e 
quantidade. As carnes 
deverão ser entregues na 
refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 
 

BRF KG 580  9,83 5.701,40 
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6.  Linguiça suína,defumada, tipo 
portuguesa ou calabresa, 
grossa, á vácuo, em 
embalagem plástica original, 
contendo data da embalagem 
e prazo de validade, com 
inspeção sanitária por órgão 
competente. 

Kidelli KG 1180 13,81 16.295,80 

 
Leia-se:  
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE VALOR 
UNIT. 
(R$) 

 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 

LOTE 01 – CARNES 

1.  Carne bovina, congelada, 
magra, tipo 2ª, em cubos, 
limpa, em embalagem plástica 
transparente de até 2 kg, com 
máximo de 5% de 
aponevrose, contendo data da 
embalagem e prazo de 
validade, com selo de 
inspeção sanitária por órgão 
competente, (-10 C a -25 C). 
Embalamento no dia da 
entrega. A embalagem deverá 
conter etiqueta com os dados 
de identificação, data e 
quantidade. As carnes 
deverão ser entregues na 
refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ ou 
caixas térmicas tipocâmara 
fria. 
 

Plena KG 1100 13,00 14.300,00 

2.  Carne bovina, congelada, 
magra, tipo 2ª, moída,limpa, 
em embalagem plástica 
transparente de até 2 kg, com 
máximo de 5% de 
aponevrose, contendo data da 
embalagem e prazo de 
validade, com selo de 
inspeção sanitária por órgão 
competente, (-10 C a -25 C). 
Embalamento no dia da 
entrega. A embalagem deverá 

Plena KG 1550 11,05 17.127,50 
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conter etiqueta com os dados 
de identificação, data e 
quantidade. As carnes 
deverão ser entregues na 
refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 

3.  Carne de frango de granja 
congelado, pedaços 
(peito),contendo data da 
embalagem e prazo de 
validade, com selo de 
inspeção sanitária por órgão 
competente (-10 C a -25 C). As 
carnes deverão ser entregues 
na refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 
 

Ferreira KG 1330  7,53 10.014,90 

4.  Carne de frango de granja, 
(filé de peito),congelado, sem 
osso, contendo data de 
embalagem e prazo de 
validade com selo de inspeção 
sanitária por órgão 
competente (-10 C a -25 C). As 
carnes deverão ser entregues 
na refrigeração adequada: em 
carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 
 

BigFrango KG 380 10,03 3.811,40 

5.  Carne suína, congelada, pernil 
traseiro,limpo em cubos, em 
embalagem plástica 
transparente, contendo data 
da embalagem e prazo de 
validade, com máximo de 5% 
de aponevrose, com 
inspenção sanitária por órgão 
competente (-10 C a -25 C). 
Embalamento  no  dia  da  
entrega. A embalagem deverá 
conter etiqueta com os dados 
de identificação, data e 
quantidade. As carnes 
deverão ser entregues na 
refrigeração adequada: em 

BRF KG 580  9,83 5.701,40 
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carros refrigerados e/ou 
caixas térmicas tipo câmara 
fria. 
 

6.  Linguiça suína,defumada, tipo 
portuguesa ou calabresa, 
grossa, á vácuo, em 
embalagem plástica original, 
contendo data da embalagem 
e prazo de validade, com 
inspeção sanitária por órgão 
competente. 

Kidelli KG 1180 13,81 16.295,80 
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