
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 
 
ATA DA SESSÃO DE  JULGAMENTO 

AMOSTRAS/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ DO  PREGÃO 
PRESENCIAL  REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019-PROCESSO Nº 

036/2019-P.M.L.P. 
           

Às 8:30 (oito horas e trinta minutos)  do dia 10 (dez) de maio de 2.019 
(dois mil e dezenove), na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura 
Municipal de Laranjal Paulista-SP, sita.à Praça Armando de Salles 
Oliveira, nº 200, reuniram-se a Pregoeira-Cláudia Tereza Pessin e 
Membros da Equipe de Apoio: Silvana Soares de Camargo, Aline 
Santa Rosa e Cristiane Rogéria de Moura, designados através da 
Portaria nº 003/2019 de 03 de janeiro de 2.019,  foi instalada a 
sessão de  julgamento  da licitação em epígrafe, que tem por 
objetivo:  Aquisição de diversos gêneros alimentícios para Merenda 
Escolar, conforme especificações contidas no Edital do Pregão 
Presencial  Registro de Preços nº 012/2.019, devidamente autorizada 
pelo Prefeito Municipal. A Srª Pregoeira, deu início a sessão,  com vistas 
a proceder o julgamento da licitação em epígrafe com relação as 
amostras. Considerando-se a  análise realizada dos produtos pela 
Nutricionista da Cozinha Piloto Municipal, conforme relatório anexo, 
esta Comissão decidiu acatar o resultado,  ficando da seguinte forma: 
ITENS APROVADOS- 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, 
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, 31-Biscoito doce tipo rosca sabor leite e coco-R$ 
3,08 ( três reais e oito centavos) por pacote de 400 gramas, 39-
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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  á                                  
gua e sal sem lactose-R$ 2,64 ( dois reais e sessenta e quatro 
centavos) por pacote de 400 gramas, sendo declarado vencedor 
destes itens; ITENS APROVADOS-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, sendo 
declarado vencedor destes itens; ITENS APROVADOS-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, sendo declarado vencedor destes itens; ITENS 
APROVADOS-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 ( 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, sendo declarado 
vencedor destes itens; ITENS APROVADOS-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, sendo 
declarado vencedor destes itens; ITEM APROVADO-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, sendo declarado vencedor deste item; A empresa LGM 
COM.DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP, foi REPROVADA, 
nos itens: 08-feijão carioquinha, tipo 1, 28-Biscoito sabor leite, 29-
Farinha de trigo de 25 kgs, 30-Biscoito salgado tipo cream cracker, 
conforme relatório da Nutricionista da Cozinha Piloto Municipal. 
Desta forma, foi convocada a 2ª empresa classificada: 
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sendo que a 
mesma concordou no fornecimento dos produtos dos itens: 08, no 
valor de R$ 3,90 ( três reais e noventa centavos) por kg, 28, no 
valor de R$ 2,63 ( dois reais e sessenta e três centavos) por pacote 
de 400 gramas, 29, no valor de R$ 72,00 ( setenta e dois reais) por 
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saca de 25 kgs e 30 no valor de R$ 3,23 (três reais e vinte e três 
centavos) por pacote de 400 gramas,  sendo as amostras aprovadas 
pela Nutricionista da Cozinha Piloto Municipal e declarada 
vencedora deste item. ITENS APROVADOS- LGM COM.DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP- 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 considerada vencedora destes 
itens.  Franqueada a palavra e não havendo quem dela fizesse uso, e 
nada mais havendo, a Srª Pregoeira informou que este certame 
licitatório será encaminhado à autoridade superior para sua 
HOMOLOGAÇÃO/AJUDICAÇÃO e encerrou a sessão e determinou a 
lavratura desta ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela 
Pregoeira e pelos Membros da Equipe de Apoio. 
 
 
                                                                                                                                                         

Cláudia Tereza Pessin 
Pregoeira 
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Silvana Soares de Camargo 
 
 
 

Cristiane Rogéria de Moura 
 
 
 
 

Aline Santa Rosa 
 

 


