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DA PREGOEIRA/SETOR DE LICITAÇÕES 
AO GABINETE DO PREFEITO 
 
 
01-A Pregoeira, através da equipe de apoio, vem por meio desta informar que o 
PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019-Processo nº 
036/2019, que tem por objetivo a aquisição de diversos gêneros alimentícios 
para Merenda Escolar,   foram  ADJUDICADOS às empresas: NUTRICIONALE 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-  02-Arroz tipo 1-R$ 10,40 ( dez reais e 
quarenta centavos) por pacote de 05 kgs, 06-Milho verde em conserva-R$ 7,90 
( sete reais e noventa centavos) por lata de 2 kgs, 07-Ervilhas em conserva-R$ 
7,90 ( sete reais e noventa centavos) por lata de 2 kgs, 08-Feijão-R$ 3,90 ( três 
reais e noventa centavos) por kg, 09-Biscoito Wafles recheado-R$ 2,04 ( dois 
reais e quatro centavos) por pacote de 140 gramas, 10-Fubá de milho mimoso-
R$ 1,47 ( um real e quarenta e sete centavos) por pacote de 1 kg, 14-Macarrão 
com ovos parafuso/Penne-R$   1,40 ( um real e quarenta centavos), por pacote 
de 500 gramas,  15-Macarrão Ave Maria/Padre Nosso-R$ 1,40 ( um real e 
quarenta centavos) por pacote de 500 gramas, 18-Margarina sem sal-R$ 3,35 ( 
três reais e trinta e cinco centavos) por pote de 500 gramas, 19-Orégano-R$ 
4,00 ( quatro reais) por pacote de 50 gramas, 20-Amido de Milho-R$ 3,96 ( três 
reais e noventa e seis centavos) por pacote de 500 gramas, 21-Sal refinado 
iodado-R$ 0,78 ( setenta e oito centavos) por pacote de 1 kg, 22-Vinagre de 
vinho tinto-R$ 1,33 ( um real e trinta e três centavos) por frasco de 750ml, 23-
Leite UHT integral-R$ 3,12 ( três reais e doze centavos) por caixa de 1 litro, 24-
Óleo de Soja refinado-R$ 3,06 ( três reais e seis centavos) por lata de 900 ml, 
25-Óleo de Soja refinado-R$ 72,00 ( setenta e dois reais) por lata de 18 litros, 
26-Extrato de tomate-R$ 35,00 ( trinta e cinco reais) por lata de 4kgs,  27-
Açúcar cristal-R$ 8,40 ( oito reais e quarenta centavos) por pacote de 5 kgs, 
28-Biscoito sabor leite-R$ 2,63 ( dois reais e sessenta e três centavos) por 
pacote de 400 gramas, 29-Farinha de trigo especial - R$ 72,00 ( setenta e dois 
reais) por saca de 25 kgs, 30-Biscoito salgado cream cracker-R$ 3,23 ( três 
reais e vinte e três centavos) por pacote de 400 gramas; 31-Biscoito doce tipo 
rosca sabor leite e coco-R$ 3,08 ( três reais e oito centavos) por pacote de 400 
gramas, 39-Farinha de Milho amarela-R$ 2,88 ( dois reais e oitenta e oito 
centavos) por pacote de 1 kg, 41-Farinha de trigo-R$ 1,89 ( um real e oitenta e 
nove centavos) por pacote de 1 kg, 42-Bolacha  água e sal sem lactose-R$ 2,64 
( dois reais e sessenta e quatro centavos) por pacote de 400 gramas; 
SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP-  40-Fermento em 
pó químico-R$ 2,50 ( dois reais e cinquenta centavos) por pote de 100 gramas, 
43-Catchup de 1ª-R$ 3,82 ( três reais e oitenta e dois centavos) por 
embalagem de 3.300kgs, 44-Mostarda de 1ª-R$ 3,82 ( três reais e oitenta e 
dois centavos) por embalagem de 3.200 kgs; PRONTINHO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.EPP-01-Alimento achocolatado em pó com malte sabor 
avelã-R$ 29,00 ( vinte e nove reais) por pacote de 2 kgs, 03-Pó para preparo de 
arroz doce com maçã e canela-R$ 33,00 ( trinta e três reais) por pacote de 
2kgs, 11-Pó para preparo de purê de batata-R$ 27,90 ( vinte e sete reais e 
noventa centavos) por pacote de 1 kg; BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.-04-Mistura em pó para o preparo de bebida sabor 
chocolate granulado-R$ 38,50 ( trinta e oito reais e cinquenta centavos) por 
pacote de 2 kgs, 05-Mistura para preparo de omelete/ovos mexidos-R$ 21,70 ( 
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vinte e um real e setenta centavos) por pacote de 500 gramas, 12-Mistura em 
pó para preparo de gelatina diversos sabores-R$ 9,00 ( nove reais) por pacote 
de 2 kgs, 13-Mistura em pó para o preparo de bolo diversos sabores-R$ 36,50 
( trinta e seis reais e cinquenta centavos) por pacote de 2 kgs;  FAVORITTO 
COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI-32-Suco sabor laranja-R$ 
32,40 ( trinta e dois reais e quarenta centavos) por galão de 5 litros, 33-Suco 
sabor uva-R$ 32,40 ( trinta e dois reais reais e quarenta centavos) por galão de 
5 litros, 34-Suco sabor morango; MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA-16-
Macarrão tipo alfabeto com ovos-R$ 1,54 ( um real e cinquenta e quatro 
centavos) por pacote de 500 gramas; LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP.-itens: 35-Fórmula 
infantil de partida-R$ 30,20 ( trinta reais e vinte centavos) por lata de 800 
gramas, 36-Fórmula infantil de segmento-R$ 29,10 ( vinte e nove reais e dez 
centavos) por lata de 800 gramas, 37-Fórmula infantil isenta de lactose-R$ 
44,00 ( quarenta e quatro reais) por lata de 400 gramas, 38-Fórmula infantil 
de soja-R$ 58,00 ( cinquenta e oito reais) lata de 800 gramas, sendo 
consideradas vencedoras do certame pelo critério de menor preço unitário 
(POR ITEM). O item 17-maionese foi fracassado. 
 
02-Submeto os autos do presente processo, para HOMOLOGAÇÃO e 
RATIFICAÇÃO do processo licitatório. 
 
Laranjal Paulista,  14 de maio de 2.019.  
 

 
 

Cláudia Tereza Pessin 
Pregoeira 

 
 
 
 

Silvana Soares de Camargo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


