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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA 
ATA DA SESSÃO DE  JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO 
TÉCNICA/HABILITAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO DO  PREGÃO PRESENCIAL  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020-PROCESSO Nº 067/2020-P.M.L.P. 

 
Às 15:00 ( quinze horas) do dia 1º 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, reuniram-se 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 documentação técnica 
da  licitação em epígrafe, que tem por objetivo:   Aquisição de diversos 
Equipamentos de Informática, Equipamentos Eletrodomésticos, Móveis e 
Mobiliários, para serem utilizados nas Escolas e Creches da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Laranjal Paulista, conforme especificações contidas no 
Edital do Pregão Presencial  Registro de Preços nº 039/2.020, devidamente 
autorizada pelo Prefeito Municipal. A Srª Pregoeira, deu início a sessão,  com 
vistas a proceder o julgamento da licitação em epígrafe da documentação 
técnica exigida das licitantes classificadas em 1º lugar em sessão realizada no 
dia 11 de Dezembro de 2.021. Tendo em vista que a licitante Mario Augusto 
Silva Pereira EPP, classificada em 1º lugar no item 09, não  apresentou a 
documentação técnica exigida no edital, esta Comissão decidiu desclassificá-
la, sendo convocada a 2ª colocada a empresa NATALI BRINK BRINQUEDOS 
LTDA.EPP, que cumpriu com os requisitos do edital, sendo classificada neste 
item. A empresa J.M.COELHO FRANCATO  EPP, classificada em 1º lugar, nos 
itens 10 e 23, cumpriu com os requisitos do edital, sendo classificado neste 
item. Diante do exposto, considerando o parecer favorável da Procuradoria do 
Município de Laranjal Paulista, considerando que a Secretaria Municipal da 
Educação, apresentou Ofício SME nº 001/2021, informando que a 
documentação e especificações técnicas apresentadas pelas licitantes NATALI 
BRINK BRINQUEDOS LTDA.EPP e M.COELHO FRANCATO  EPP, atenderam 
as exigências do Edital, esta Pregoeira decidiu HABILITAR e ADJUDICAR  as 
empresas: NA KSA DESIGN PRESENTES & DECORAÇÕES LTDA.ME.: item 
01-R$ 405,00 ( quatrocentos e cinco reais), item 24-R$ 949,00 ( novecentos e 
quarenta e nove reais), item 32-R$ 1.000,00 (um mil reais); EXCLUSIVA 
COMERCIAL E NEGÓCIO LTDA.EPP –item 02-R$ 156,00 ( cento e cinquenta e 
seis reais), item 28-R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais), item 29-R$ 
145,00 ( cento e quarenta e cinco reais), item 31-R$ 1.030,00 (um mil e trinta 
reais), item 34-R$ 3.970,00 ( três mil, novecentos e setenta reais); NATALI 
BRINK BRINQUEDOS LTDA.ME-item 03-R$ 30,00 ( trinta reais), item 04-R$ 
134,00 (cento e trinta e quatro reais), item 05-R$ 1.045,00 (um mil e quarenta 
e cinco reais), item 06-R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), item 07-
R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais), item 08-R$ 337,00 (trezentos 
e trinta e sete reais), item 09-R$ 105,00 (cento e cinco reais), item 17-R$ 
459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), item 020-R$ 529,00 
(quinhentos e vinte e nove reais), item 21-R$ 761,00 (setecentos e sessenta e 
um reais), item 22-R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), item 25-R$ 89,00 
(oitenta e nove reais), item 26-R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), 
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item 27-R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), item 33-R$ 754,00 (setecentos 
e cinquenta e quatro reais), item 36-R$ 1.015,00 (um mil e quinze reais), item 
37-R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais); GPS TECNOLOGIA E 
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI EPP-item 011-R$ 1.947,00 (um mil, 
novecentos e quarenta e sete reais), item 012-R$ 1.490,00 (um mil, 
quatrocentos e noventa reais), item 30-R$ 2.560,00 (dois mil, quinhentos e 
sessenta reais); BETHEL IND.E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI-item 
013-R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); LASER TECH COMERCIAL 
EIRELI EPP-item 15-R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), item 
16-R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais), 18-R$ 55,00 (cinquenta e 
cinco reais), item 35-R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais); A.C.DOS SANTOS 
MÓVEIS ME-item 19-R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); J.M.COELHO 
FRANCATO LTDA.EPP-item 010-R$369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), 
item 23-R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais),  sendo consideradas 
vencedoras provisoriamente do certame, pelo critério de menor preço unitário. 
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 apreciação e  HOMOLOGAÇÃO e 
determinou o encerramento da sessão para a lavratura desta ata, que após 
lida e achada conforme, foi assinada pela Pregoeira e pelos Membros da 
Equipe de Apoio. 
 


