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c CODESG

Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá
 CNPJ. 46.682.761/0001-71         

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022 –  PROCESSO Nº  057/2022 

LICITAÇÃO FRACASSADA

Objeto: Contratação de empresa especializada  especializada para fornecimento e instalação de

calhas.

Iniciando a sessão de Licitatória, após a abertura do (s) envelope (s) de proposta (s) devidamente la-

crado (s), a empresa  AZEVEDO FRANK ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ,

sendo única participante Presencial do referido certame, foi considerada Habilitada e classificada para

a fase de lances. Como a Proposta da empresa não chegou no valor estimado pela CODESG , o objeto

foi considerado FRACASSADO.

Data da Sessão:26/09/2022 às 9 horas 

Edital disponível em: https://www.codesg.net.br/licitacoes.php

RUA VEREADOR OCTÁVIO NASCIMENTO MONTEIRO Nº 321- POLO INDUSTRIAL1 GUARATINGUETÁ -SP
Tel: (012) 3123-2510 e-mail: licitacao@codesg.net.br
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c CODESG

Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá
 CNPJ. 46.682.761/0001-71         

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022  – PROCESSO Nº  068/2022 

Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de materiais de concreto para as obras - Cháca-

ras Agrícolas (Dispensa 010/2021) – Vala de Retenção 1 (Dispensa 07/2022) – Vala de Retenção 2

(Dispensa 010/2022) – Rua Jorge Amado (Dispensa 017/2022) – Pingo de Ouro (Dispensa 027/2021) –

Rua Lima Barreto (Dispensa 015/2022) – Rua Belém (Dispensa 020/2021) – Rua Maceió (Dispensa

019/2021) – Rua Goiânia (Dispensa 06/2022) – Estrada Cênica (Dispensa 011/2022).

Data da Sessão: 03/10/2022 às 9 horas 

Edital disponível em: https://www.codesg.net.br/licitacoes.php

RUA VEREADOR OCTÁVIO NASCIMENTO MONTEIRO Nº 321- POLO INDUSTRIAL1 GUARATINGUETÁ -SP
Tel: (012) 3123-2510 e-mail: licitacao@codesg.net.br
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c VALORES REGISTRADOS

Iem Descrição Especificação UN Marca Quant. Valor 
unitário

Valor 
Total

1 PREPARO LÍQUIDO 
CONCENTRADO PARA 
REFRESCO

Preparo líquido concentrado para refresco, adoçado, sabor
ABACAXI.
Rendimento: 5 litros do preparo líquido concentrado para
refresco deverá render de 35 a 45 litros.
Armazenamento em temperatura ambiente.
No ato da entrega o produto deverá ter 5 meses de validade
Embalagem primária: galão de polietileno branco.
Embalagem secundaria de mercado que preserve a integridade do produto.
Peso líquido do produto: 5 litros.
O produto deverá atender a todas as legislações vigentes.
Previsão de entrega mensal: 150 galões.
OBS: SOLICITO DUAS AMOSTRAS

GAL FRUT NACIONAL 1.500 29,00 43.500,00

3 PREPARO LÍQUIDO 
CONCENTRADO PARA 
REFRESCO

Preparo líquido concentrado para refresco, adoçado, sabor
LARANJA.
Rendimento: 5 litros do preparo líquido concentrado para
refresco deverá render de 35 a 45 litros.
Armazenamento em temperatura ambiente.
No ato da entrega o produto deverá ter 5 meses de validade
Embalagem primária: galão de polietileno branco.
Embalagem secundaria de mercado que preserve a integridade do produto.
Peso líquido do produto: 5 litros.
O produto deverá atender a todas as legislações vigentes.
Previsão de entrega mensal: 150 galões.
OBS: SOLICITO DUAS AMOSTRAS

GAL FRUT NACIONAL 1.500 29,00 43.500,00

5 PREPARO LÍQUIDO 
CONCENTRADO PARA 
REFRESCO

Preparo líquido concentrado para refresco, adoçado, sabor
MARACUJÁ
Rendimento: 5 litros do preparo líquido concentrado para
refresco deverá render de 35 a 45 litros.
Armazenamento em temperatura ambiente.
No ato da entrega o produto deverá ter 5 meses de validade
Embalagem primária: galão de polietileno branco.
Embalagem secundaria de mercado que preserve a integridade do produto.
Peso líquido do produto: 5 litros.
O produto deverá atender a todas as legislações vigentes.
Previsão de entrega mensal:150 galões.
OBS: SOLICITO DUAS AMOSTRAS

GAL FRUT NACIONAL 1.500 29,00 43.500,00

7 PREPARO LÍQUIDO 
CONCENTRADO PARA 
REFRESCO

Preparo líquido concentrado para refresco, adoçado, sabor
PÊSSEGO.
Rendimento: 5 litros do preparo líquido concentrado para
refresco deverá render de 35 a 45 litros.
Armazenamento em temperatura ambiente.
No ato da entrega o produto deverá ter 5 meses de validade
Embalagem primária: galão de polietileno branco.
Embalagem secundaria de mercado que preserve a integridade do produto.
Peso líquido do produto: 5 litros.
O produto deverá atender a todas as legislações vigentes.
Previsão de entrega mensal: 150 galões.
OBS: SOLICITO DUAS AMOSTRAS

GAL FRUT NACIONAL 1.500 29,00 43.500,00

9 PREPARO LÍQUIDO 
CONCENTRADO PARA 
REFRESCO

Preparo líquido concentrado para refresco, adoçado, sabor
TANGERINA.
Rendimento: 5 litros do preparo líquido concentrado para
refresco deverá render de 35 a 45 litros.
Armazenamento em temperatura ambiente.
No ato da entrega o produto deverá ter 5 meses de validade
Embalagem primária: galão de polietileno branco.
Embalagem secundaria de mercado que preserve a integridade do produto.
Peso líquido do produto: 5 litros.
O produto deverá atender a todas as legislações vigentes.
Previsão de entrega mensal: 150 galões.
OBS: SOLICITO DUAS AMOSTRAS

GAL FRUT NACIONAL 1.500 29,00 43.500,00

11 PREPARO LÍQUIDO 
CONCENTRADO PARA 
REFRESCO

Preparo líquido concentrado para refresco, adoçado, sabor
UVA.
Rendimento: 5 litros do preparo líquido concentrado para
refresco deverá render de 35 a 45 litros.
Armazenamento em temperatura ambiente.
No ato da entrega o produto deverá ter 5 meses de validade.
Embalagem primária: galão de polietileno branco.
Embalagem secundaria de mercado que preserve a integridade do produto.
Peso líquido do produto: 5 litros.
O produto deverá atender a todas as legislações vigentes.
Previsão de entrega mensal: 150 galões.
OBS: SOLICITO DUAS AMOSTRAS

GAL FRUT NACIONAL 1.500 29,00 43.500,00

 TOTAL  R$    261.000,00 

Fornecedor : NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Seção de Licitações

Processo: Pregão Presencial nº 060/22 - Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios (almoço, jantar, lanche e suco) para atender as 
necessidades da Merenda Escolar.

VALORES  REGISTRADOS
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c LICITAÇÃO
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c ITENS ADJUDICADOS
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