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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 
 
Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 
horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, 
reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio para  dar continuidade ao certame  cujo objeto 
visa o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios e gás de cozinha para uso das Secretarias Municipais de São João 
Batista do Glória/MG. Após análise  e  esclarecimentos emitido pela profissional 
responsvel pela Vigilancia Sanitária em anexo ao processo:  Conclui-se que: a empresa 
MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA  apresentou o Alvará Sanitário vigente 
com o  CNAE 47.11-3/01, onde autoriza a mesma a comercializar mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios, sendo assim destaca-se que a 
empresa poderá concorrer nos itens 15,42,67,81,84,85,104,109,121,129,145. Já os 
itens 46,47,48,49,50 não poderá concorrer tendo em vista que trata-se de um  CNAE  
de produtos de Hipermercados, no entando os itens estão sem marca, entende-se que 
seriam manipulados in loco, mas como a empresa é um fornecerdor terceirizado e não 
tem um supermercado com açougue próprio, e não colocara marca  nos itens acima. 
Não poderá concorrer nesses itens. Já o item 136( toucinho de barriga da marca 
Seara),  conforme consulta na empresa Seara, não existe.  A empresa  PASCAL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA  apresentou  o registro da empresa no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o SIF,  que conforme os CNES da 
empresa, a mesma  está isenta a apresentação de alvará sanitário, onde recebe 
vistoria junto a a inspeção do órgão federal, pois se trata de um Frigorifico, sendo 
assim poderá concorrer a todos os itens de sua proposta. Sendo assim ficam intimados 
os licitantes  para  dar continuidade a fase de lances, na próxima segunda dia 
23/01/2017 ás 08:00 horas. 


