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Pregão nº 21/2022 (Eletrônico) 

PREGÃO Nº 21/2022 (ELETRONICO) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003068/2022 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR 
UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 

ATA DE REUNIÃO DE ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA / OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

 
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano corrente de dois mil e vinte e dois às 13h00m, 
reuniram-se na sala de reuniões da Autarquia, a Pregoeiro(a) substituto(a) e os membros da equipe 
de apoio para fins de deliberar detida analise quanto à DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA 
INTEGRAL entregue tempestivamente pela empresa abaixo relacionada, classificada em 1º lugar 
no pregão em epigrafe, para fins de atendimento às disposições do item 8.11.1 do Edital. 

LICITANTE(S) MANIFESTAÇÃO  

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

Após análise da documentação licitatória 
apresentada através de meios eletrônicos, a 
empresa licitante encontra-se em situação 
REGULAR, portanto HABILITADA a prosseguir 
no presente certame. 
 

NUTRICIONALE COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

Após análise da documentação licitatória 
apresentada através de meios eletrônicos, a 
empresa licitante encontra-se em situação 
REGULAR, portanto HABILITADA a prosseguir 
no presente certame. 
 

J J ANTONIOLI & CIA LTDA 

Empresa não apresentou a documentação 
licitatória exigida para o certame, sendo então 
declarada como IRREGULAR, portanto 
INABILITADA a prosseguir no presente 
certame. Assim sendo proceder-se-á conforme 
roga o item 8.12 do Edital, através da 
convocação do autor do segundo menor lance 
e, se necessário, observada a ordem crescente 
de preço, o(s) autor(es) dos demais lances, 
desde que atendam às exigências deste edital e 
seus anexos. 

 
Diante dos fatos, fica agendada a data de 22/06/2022 às 14:00 para a reabertura da sessão pública 

de processamento, através do ambiente online paradigma, para fins de negociação de valores com 

a respectiva SEGUNDA MELHOR COLOCADA do certame, em especial ao ITEM 04 

(ADOCANTE), com a empresa NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, e se 

satisfatória será declarada como nova vencedora do item. Após estas devidas tratativas, mediante 

formalização através de decisão final exarada pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio, disponibilizar-

se-á na integra as documentações das empresas acima colacionadas, bem como abrir-se-á o prazo 
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de 03 (três) dias uteis para interposição de recurso, com igual período para as contrarrazões, nos 

termos do Edital. Finalmente, procede-se a publicação deste em Imprensa oficial do Estado de SP 

e/ou no Jornal Oficial do Município de Amparo/SP, inclusão no sitio eletrônico da autarquia, portal 

do pregão eletrônico, bem como comunicação formal às empresas participantes através de meios 

eletrônicos (e-mail). Os autos permanecem disponíveis para vistas aos interessados na Divisão de 

Suprimentos do SAAE AMPARO. Publique-se. 

 
 

Amparo, 21 de junho de 2022. 

 

 

 

         MARLI ROLEDO MAIORAL                                                  JULIO CESAR BALBINO 
           Pregoeiro(a) substituto(a)                                            Equipe de apoio (membro substituto) 

 

 

                                                                                          

               

RODRIGO TOZZI TEIXEIRA  
  Equipe de Apoio 

 

 

 

(assinado no original) 


