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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA 
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS/ADJUDICAÇÃO DO  PREGÃO PRESENCIAL  

REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022-PROCESSO Nº 036/2022-P.M.L.P. 
 

Às 15:00 ( quinze horas ) do dia 30 ( trinta )  do mês de Junho  do ano de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), nesta cidade de Laranjal Paulista do Estado de São Paulo, reuniram-se a Pregoeira, Cláudia 
Tereza Pessin e os Membros da Equipe de Apoio: Silvana Soares de Camargo, Bruna de Camargo 
Lopes e Paula Silmara Steganha Dalaneze, designados através da Portaria nº 002/2022 de 03 de 
Janeiro de 2.022,  foi instalada a sessão de  julgamento  da licitação em epígrafe, que tem por 
objetivo: Aquisição de diversos gêneros alimentícios para Merenda Escolar, relacionados no 
ANEXO I – TERMO DEREFERÊNCIA, visando aquisições futuras em 2022 pela Secretaria 
Municipal da Educação do Município de Laranjal Paulista,  conforme especificações contidas no 
Edital do Pregão Presencial  Registro de Preços nº 018/2.022. A Pregoeira deu início a sessão com 
vistas a proceder o julgamento das amostras e  documentos técnicos das empresas classificadas em 1º 
lugar no certame realizado no dia 21 de Junho de 2.022.   Foram APROVADAS as marcas das 
empresas: NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA- itens: 02 – milho verde, marca Bonare, 03-
Ervilha em conserva 2 kgs, marca Bonare, 04-Feijão, marca Granolar, 05- Fubá mimoso 1 kg, marca  
Zanin,  06- macarrão parafuso 500 g, marca Q Delícia, 07-macarrão ave-maria 500 g, marca Paulista, 08- 
macarrão, tipo letrinhas 500 g, marca Renata, 09- maionese de 500 g, marca saúde, 10-margarina sem 
sal de 500 g, marca Doriana, 11- orégano 100 g, marca siamar, 12-amido de milho 1 kg, marca siamar, 
13-sal refinado e iodado 1 kg, marca garça, 14-agrin de vinho tinto de 750 ml, marca belmont, 16-óleo de 
soja refinado de 900 ml, marca coamo, 17-óleo de soja de 18 litros, marca Cocamar, 19-açúcar cristal 5 
kgs, marca santa isabel, 20-leite de soja de 1 litro, marca Cocamar, 21-biscoito salgado de 400g, tipo 
cream cracker, marca Le Petit, 30-farinha de milho amarelo 1 kg, marca agrobal, 31- fermento em pó de 
100 g, marca trisanti, 32-farinha de trigo  1 kg, marca nonita,  33-biscoito água e sal sem lactose com 
400g, marca liane, 34-catchup-embalagem  de 03 kgs, marca lanchero, 35-Mostarda – embalagem de 03 
kgs, marca lanchero,  36-biscoito de leite 400 g, marca Le petit, 37- biscoito maria sem lactose de 400 gr, 
marca liane, 38-leite semidesnatado zero lactose ( UHT) de 1 litro, marca Líder, 42-gelatina em pó de 
diversos sabores de 1 kg, marca Bondeli; COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA-itens: 01-arroz agulhinha, 
pacote de 5 kgs, marca Garcia, 22- biscoito doce tipo rosquinha, marca Le Petit; PRONTINHO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-itens: 39-alimento achocolatado em pó de 2 kg, marca Prontinho, 40-
Pó para preparo de arroz doce com maçã e canela de 2 kg, marca  Prontinho, 44-Pó para preparo de 
purê de batata, marca Prontinho, 45-Pó para preparo de pudim de chocolate de 2 kgs, marca prontinho, 
46-Mistura em pó saborizante para leite sabor chocolate de 2 kg, marca Prontinho; NUTRIPORT 
COMERCIAL LTDA-itens: 26, Fórmula infantil em pó de partida 0- 6 meses, lata de 800 g, marca Aptamil 
1, 27-Fórmula infantil em pó de seguimento 6 – 12 meses, lata de 800 g, marca Aptamil 2, 28-Fórmula 
infantil isenta de lactose em pó ( 0 a 12 meses) de 400 gramas, marca Aptamil, 29-Fórmula infantil em pó 
a base de proteína isolada de soja de 800 g, marca Aptamil soja; GNOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI, itens: 41-Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate granulado 
com vitaminas e minerais, 2 kgs, marca Biolac, 43-Mistura em pó para o preparo de bolos diversos 2 kgs, 
marca Biolac; FRUTTI MAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, itens: 23-Preparo líquido 
para refresco sabor misto de laranja e açúcar, marca Futti Mix, 24-Preparo líquido para refresco sabor 
misto de uva e açúcar, marca Frutti Mix, 25-Preparo líquido para refresco sabor misto de morango e 
açúcar de 5000ml, marca Frutti Mix;   FORAM REPROVADAS as marcas BONARE  apresentadas pela 
empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda, classificada em primeiro lugar e Specialatto Comércio 
de Alimentos Eireli EPP, classificada em segundo lugar,  no certame. A empresa Comercial João Afonso 
Ltda, classificada em terceiro lugar neste item, se manifestou que não há interesse no fornecimento.  
Desta forma, considerando a análise das amostras e laudos técnicos realizada  pela Nutricionista da 
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Cozinha Piloto Municipal, esta Comissão decidiu julgar vencedoras do certame e adjudicar o objeto deste 
certame,  as  empresas abaixo relacionadas, nos seguintes valores unitários: COMERCIAL JOÃO 
AFONSO LTDA-ítens: 01-R$ 16,45 ( dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) e 22-R$ 3,79 ( três 
reais e setenta e nove centavos);  NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA- itens: 02-R$ 24,80 ( 
vinte e quatro reais e oitenta centavos), 03-R$ 19,40 ( dezenove reais e quarenta centavos), 04-R$ 7,50 ( 
sete reais e cinquenta centavos), 05-R$ 2,95 ( dois reais e noventa e cinco centavos), 06-R$ 2,25 ( dois 
reais e vinte e cinco centavos), 07-R$ 2,37 ( dois reais e trinta e sete centavos), 08-R$ 3,00 ( três reais), 
09-R$ 4,00 ( quatro reais), 10-R$ 7,80 ( sete reais e oitenta centavos), 11-R$ 3,68 ( três reais e sessenta 
e oito centavos), 12-R$ 6,40 ( seis reais e quarenta centavos), 13-R$ 1,25 ( um real e vinte e cinco 
centavos), 14-R$ 1,50 ( um real e cinquenta centavos), 16-R$ 9,65 ( nove reais e sessenta e cinco 
centavos), 17-R$ 250,00 ( duzentos e cinquenta reais), 18-R$ 26,87 ( vinte e seis reais e oitenta e sete 
centavos), 19-R$ 15,95 ( quinze reais e noventa e cinco centavos), 20-R$ 5,80 ( cinco reais e oitenta 
centavos),. 21-R$ 4,00 ( quatro reais), 30-R$ 4,80 ( quatro reais e oitenta centavos), 31-R$ 2,00 ( dois 
reais), 32-R$ 4,18 ( quatro reais e dezoito centavos), 33-R$ 4,60 ( quatro reais e sessenta centavos), 34-
R$ 5,00 ( cinco reais), 35-R$ 5,00 ( cinco reais), 36-R$ 3,75 ( três reais e setenta e cinco centavos), 37-
R$ 4,60 ( quatro reais e sessenta centavos), 38-R$ 7,60 ( sete reais e sessenta centavos), 42-R$ 11,62 ( 
onze reais e sessenta e dois centavos); PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-itens: 39-R$ 
41,30 ( quarenta e um reais e trinta centavos), 40-R$ 50,50 ( cinquenta reais e cinquenta centavos), 44-
R$ 32,07 ( trinta e dois reais e sete centavos), 45-R$ 38,96 ( trinta e oito reais e noventa e seis centavos), 
46-R$ 72,45 ( setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos); NUTRIPORT COMERCIAL LTDA-itens: 
26-R$ 39,00 ( trinta e nove reais), 27-R$ 37,00 ( trinta e sete reais), 28-R$ 35,00 ( trinta e cinco reais), 29-
R$ 62,00 ( sessenta e dois reais); GNOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, itens: 
41-R$ 58,90 ( cinquenta e oito reais e noventa centavos), 43-R$ 54,30 ( cinquenta e quatro reais e trinta 
centavos); FRUTTI MAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, itens: 23-R$ 39,50 ( trinta e 
nove reais e cinquenta centavos), 24- R$ 39,50 ( trinta e nove reais e cinquenta centavos), 25- R$ 39,50 ( 
trinta e nove reais e cinquenta centavos). Os itens 015- leite UHT integral e 018-extrato de tomate de 
4kgs foram fracassados. Franqueada a palavra e não havendo quem dela fizesse uso,  a Srª Pregoeira, 
Informou que este certame licitatório será encaminhado à autoridade superior para sua HOMOLOGAÇÃO 
e encerrou a sessão e determinando 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 

 
 

Membros da Equipe de Apoio: 
 

Silvana Soares de Camargo                                                         Paula Silmara Steganha Dalaneze 

Bruna de Camargo Lopes 
 

 

 
 
 

 


