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TERMO  DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2.022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 
PROCESSO Nº 066/2022 

 
 

A autoridade superior competente, Sr. Prefeito Municipal no exercício de suas 
atribuições legais, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal 
8.666/93 e ulteriores alterações, baseado na documentação contida nos autos, após 
concluídos os trabalhos de classificação dos itens, e aprovação de todas as 
amostras, e constatada a regularidade dos atos praticados na presente licitação, 
consoante deliberação do Pregoeiro Carlos Eduardo Pereira de Souza e equipe de 
apoio, desta municipalidade, resolve ADJUDICAR os itens do Pregão nº 012/2022 – 
Registro de Preços 006/2022 – Processo nº 066/2022 tendo por objeto o Registro de 
Preços para a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado à Cozinha Piloto para 
uso no preparo das refeições das Creches Municipais, Escolas Municipais e 
Estaduais, as empresas licitantes nos seguintes preços: quanto aos itens 01; 02; 
12; 31; 36 e 41 à empresa Matriz Alimentos Eireli., com o valor  total de R$ 75.588,50 
(setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); quanto 
aos itens: 03; 05, 09; 10; 11; 20; 22; 24; 25; 30; 34; 37; 38; 39 e  42 à empresa 
Alimentar Distribuidora De Carnes E Frios Eireli, com o valor total de R$ 221.195,00 
(duzentos e vinte e um mil, cento e noventa e cinco reais); quanto aos itens 16 a 
empresa Vidabras - Comercial do Brasil Eireli, com o valor total de R$ 186.480,00 
(cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais);  quanto aos itens: 04; 07; 
13; 18; 21; 27; 28; 29; 32; 33 e 43; a empresa Nutricionale Comercio de Alimentos 
Ltda, com o valor total de R$ 107.248,40 (cento e sete mil, duzentos e quarenta e oito 
reais e quarenta centavos); quanto aos itens: 06; 26 , a empresa CS Comercio de 
Cereais Eireli, com o valor total de R$ 78.708,00 (setenta e oito mil, setecentos e oito 
reais); quanto aos itens: 23; 40, a empresa Master Food Rio Preto Ltda, com o valor 
total de R$ 22.748,40 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta 
centavos); quanto aos itens 15; 17 e 19 a empresa Frigoboi Comercio de Carnes 
Ltda, com o valor total de R$ 383.660,00 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e 
sessenta reais) bem como, HOMOLOGAR o procedimento, definindo as mesmas 
como as futuras fornecedoras e convocando-as a travarem vínculo com a 
Prefeitura, mediante as assinaturas das competentes Atas de Registro de Preços 
 

Monte Azul Paulista-SP, 03 de Junho de 2022. 
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Prefeito do Município 


