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ATA DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 021/2019 

EDITAL Nº 021/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender os 
diversos setores da administração municipal, conforme consta no Anexo I, parte integrante do Processo Licitatório. 
Decorrido o prazo para apresentação e julgamento das amostras apresentadas pelos fornecedores vencedores nos respectivos 
lotes do Pregão em referência. A sessão de abertura das propostas ocorreu no dia 17/04/2019. As sessões de julgamento das 
amostras ocorreram nos dias 29/04, 20/05, 28/05, 07/06 e 14/06, conforme consignado em atas que foram enviadas a todos os 
fornecedores. Após apresentação e julgamento das amostras de todos os lotes, foram desaprovadas as amostras de todos os 
fornecedores nos lotes 05, 09, 10, 55, 57, 60, 66 e 68. Portanto, estes lotes restaram FRUSTRADOS. O pregoeiro resolve 

adjudicar o objeto do certame para as empresas seguintes: AEM OESTE COMERCIAL  EIRELI ME vencedora nos 
lotes 001, 002, 006, 011, 026, 029, 030, 034, 035, 046, 047, 054, 058 e 059. Perfazendo um valor total de 

R$:15.540,97(quinze mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e sete centavos). BONA FRUTA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FRUTAS LTDA, vencedora nos lotes 004, 024, 042, 043, 044 e 069. Perfazendo um valor total de 

R$:9.713,97(nove mil, setecentos e treze reais e noventa e sete centavos). HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME, vencedora nos lotes 003, 012, 017, 037 e 062. Perfazendo um valor total de R$:5.752,05(cinco mil, 

setecentos e cinqüenta e dois reais e cinco centavos).MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA 

LIMPEZA , vencedora nos lotes 040, 051, 053, 056, 061, 064, 065 e 067, perfazendo um valor total de 

R$:25.609,00(vinte e cinco mil e seiscentos reais).NOVA GERAÇAO ALIMENTOS LTDA ME , vencedora nos lotes 

007, 014, 022, 036, 039 e 052, perfazendo um valor total de R$:3.602,00(três mil, seiscentos e dois reais). PARANA 

FOODS COMERCIO EIRELI - EPP, vencedora nos lotes 008, 013, 015, 016, 025, 028, 041 e 063, perfazendo um valor 

total de R$:8.192,00(oito mil, cento e noventa e dois reais).ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS 

LTDA, vencedora nos lotes 018, 020, 021, 023, 027, 031, 032, 033, 038, 045, 048, 049 e 050, perfazendo um valor 
total de R$:7.612,50(sete mil, seiscentos e doze reais e cinqüenta centavos). Os autos seguirão para análise e 
homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, o Sr. Pregoeiro deu por encerrada a sessão, 
pedindo a mim, Maria de Lourdes H. Vieira, que lavrasse a presente Ata que segue assinada pela comissão e pelos 
representantes presentes. Cruzeiro do  Iguaçu/PR, às 08 horas e quinze minutos, aos dezessete dias do mês de junho 
do ano de dois mil e dezenove. 
 
 

 
 
JOSE NILTON DE SOUZA 
Pregoeiro 
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MARIA DE LOURDES H. VIEIRA                                       
Membro 
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ALEXANDRA TULIPA TOZETTO 
Membro 
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