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RESULTADOS DE LICITAÇÕES

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Última atualização: 06/11/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2012 – Protocolo nº C.015.08.2012 – Objeto: Registro de preços para o fornecimento
de combustíveis para frota de veículos da Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA
Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão do
Pregoeiro e Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: AUTO POSTO L. M.
DE CAMPINAS LTDA, para os itens: ITEM 01 - Gasolina Comum, pelo valor de R$ 2,699/litro; ITEM 02 - Álcool
Comum, pelo valor de R$ 1,799/litro; ITEM 03 - Biodiesel Comum, pelo valor de R$ 2,099/litro.
Data da publicação: 05/10/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2012, Protocolo nº C.004.03.2012 – Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de
carne bovina charque em cubos, carne bovina corte lagarto extra limpo em bifes de 0,5 cm congelada, carne bovina
corte músculo extra limpo em cubos congelada, carne bovina corte patinho extra limpo em cubos congelada, carne
bovina corte patinho extra limpo em iscas congelada e carne bovina corte patinho extra limpo moído congelada,
para o Programa de Alimentação Escolar, conforme convênio firmado entre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas.
COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro
referido, resolve adjudicar as empresas: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA, para os itens: ITEM 02 – lagarto
bovino, extra limpo, em bifes de 0,5 cm, congelado, pelo valor de R$ 12,88/kg e ITEM 06 – carne bovina, corte
patinho extra limpo, moído, congelada, pelo valor de R$ 7,05/kg; CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. EXP. LTDA, para o
item: ITEM 03 - carne bovina, músculo extra limpo, em cubos, congelado, pelo valor de R$ 7,70/kg; CANDIDO
PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, para os itens: ITEM 04 - carne bovina, corte patinho extra limpo, em
cubos, congelada, pelo valor de R$ 12,10/kg e ITEM 05 - carne bovina, corte patinho extra limpo, em iscas,
congelada, pelo valor de R$ 12,10/kg.
Data da publicação: 15/06/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2012, Protocolo nº C.003.03.2012 – Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de
coxa e sobrecoxa de frango desossada congelada, coxa e sobrecoxa de frango desossada em cubos congelada,
filezinho de peito de frango sassame congelado e peito de frango desossado em iscas congelado, para o Programa de
Alimentação Escolar, conforme convênio firmado entre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da
homologação da decisão do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar
as empresas: CAMPESCA IND. E COM. DE PESCADOS, DERIVADOS E CARNES EM GERAL LTDA ME, para o item: ITEM
01 - coxa e sobrecoxa de frango desossada congelada, pelo valor de R$ 6,02/kg; CENTROESTE CARNES E DERIVADOS
LTDA, para os Itens: ITEM 02 - coxa e sobrecoxa de frango desossada em cubos congelada, pelo valor de R$ 8,17/kg;
e ITEM 04 - peito de frango desossado em iscas congelado, pelo valor de R$ 7,07/kg; COMERCIAL BOMFRAN DE
ALIMENTOS LTDA, para o item: Item 03 - filezinho de peito de frango sassame congelado, pelo valor de R$ 5,57/kg.
Data da publicação: 15/06/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 003/2012, Protocolo nº C.002.03.2012 – Objeto: Registro de preços para aquisição futura de
Leite em Pó Integral Instantâneo, para o Programa de Alimentação Escolar, conforme convênio firmado entre a
P.M.C e a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que
lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no
processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA – CCGL para
o ITEM: Leite em Pó Integral Instantâneo, pelo valor de R$ 9,68 (nove reais e sessenta e oito centavos) por kg do
produto.
Data da publicação: 31/03/2012
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Pregão Presencial nº 001/2012, Protocolo nº C.002.02.2012 – Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço
de Seguro de incêndio, raios, explosão, danos elétricos, danos eletroeletrônicos, danos eletromecânicos, vendaval,
granizo, fumaça, impacto de veículos (terrestre e ou aéreos), tumultos, roubo de bens e responsabilidade civil
operacional para a Ceasa/Campinas, abrangendo todas as suas dependências. COMUNICADO: Considerando que
não acudiram interessados na presente licitação, a mesma foi declarada deserta, ocorrendo após os devidos tramites
o arquivamento do processo.
Data da publicação: 13/03/2012

