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 DO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021PROCESSO Nº 004/2021-P.M.L.P.
Às 9:00 ( nove horas) do dia 25 (vinte e cinco) de Fevereiro de 2.021 (dois mil
e vinte e um), na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista-SP, sita.à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200, reuniramse a Pregoeira-Cláudia Tereza Pessin e Membros da Equipe de Apoio:
Silvana Soares de Camargo, Paula Silmara Steganha Dalaneze, Bruna
de Camargo Lopes, designados através da Portaria nº 013/2021 de 04
de janeiro de 2.021, foi instalada a sessão de julgamento da
licitação em epígrafe, que tem por objetivo: Aquisição de diversos
gêneros perecíveis ( carnes, frangos e frios) para Merenda Escolar,
conforme especificações contidas no Edital do Pregão Presencial
Registro de Preços nº 002/2.021, 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 e adjudicar os itens do objeto deste certame,
às empresas: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDAITENS APROVADOS: item 06-Salsicha tipo Hot Dog, marca LaranjalR$ 7,05 ( sete reais e cinco centavos) por kg, 07-Linguiça Calabreza
defumada-marca São Luiz-R$ 17,15 (dezessete reais e quinze centavos)
por kg; FMB DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI- ITENS APROVADOS: item 01-carne moída assada e congelada
de bovino IQF – Marca MDF-R$ 53,00 (cinquenta e três reais) por kg,
item 02-carne bovina em cubos ou iscas ( patinho) congelamento IQF –
Marca TOP Carnes-R$ 36,50 ( trinta e seis reais e cinquenta centavos)
por kg, item 03-almôndega assada congelada de bovino –Marca MDF19 g cada-R$ 34,00 ( trinta e quatro reais), 05-filezinho de frango
grelhado, temperado, congelado em tiras-Marca Baita Alimentos-R$
32,00 ( trinta e dois reais) por kg, 09-hamburger bovino grelhado-Marca
MDF-R$ 33,00 ( trinta e três reais) por kg, 10-carne bovina curada
cozida e desfiada – Marca MDF-R$ 57,00 ( cinquenta e sete reais) por
kg, 11-peito de frango cozido em tiras com molho rosado –Marca MDFR$ 34,00 ( trinta e quatro reais) por kg; GABEE FOODS COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI EPP-ITENS APROVADOS-item 04-Filezinho de
peito de frango ( sassami) – marca Nat-R$ 14,05 ( catorze reais e cinco
centavos) por pacote de kg, item 08-Nhoque de soja cozido e congelado
com adição de linha dourada – marca Realeza-R$ 25,50 ( vinte e cinco
reais e cinquenta centavos) por pacote de 1 kg, sendo consideradas
vencedoras, pelo critério de menor preço unitário ( por item).
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 e
encerrou a sessão para a lavratura desta ata, que após lida e achada
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conforme, foi assinada pela Pregoeira e pelos Membros da Equipe de
Apoio.

