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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 127.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS MILITARES.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de fardamento e acessórios bombeiro militares, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ROSY DE SOUZA MELO, inscrita 
no CNPJ sob o n. 16.983.902/0001-25, apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de fardamento e acessórios, 
visando utilização em atendimento à ocorrências e demais 
atividades em meio aquático, à serem desempenhadas por 
integrantes da unidade. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 9.136/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
fardamento e acessórios militares, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar – 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ROSY DE SOUZA MELO, com endereço à rua 252, n. 325, 
Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, nos termos da proposta 
de fornecimento de fardamento, apresentada pelo respectivo 
fornecedor, com um valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

N. Ord. Quant. Discriminação Unitário Total

01 25 CAMISETA MANGA 
LONGA

R$ 68,80 R$ 1.720,00

02 25 APITO PRETO C/ CORDÃO 
VERLHO

R$ 10,00 R$ 250,00

03 25 CHINELA HAVAIANA 
PRETA

R$ 10,40 R$ 260,00
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04 25 MOCHILA TECIDO C/ 
BORDADO

R$ 18,00 R$ 450,00

05 25 SUNGA COR PRETA R$ 15,00 R$ 375,00

06 25 BERMUDA COR 
VERMELHA

R$ 15,00 R$ 375,00

07 25 ÓCULOS LENTE FUMÊ 
UVB E UVA

R$ 14,80 R$ 370,00

08 25 BERMUDA TÉRMICA R$ 24,00 R$ 600,00

09 25 CHAPÉU COM PROT. 
PESCOÇO 

R$ 24,00 R$ 600,00

TOTAL R$ 5.000,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 28 fevereiro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 128.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais elétricos, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa J V COMÉRCIO DE UTILIDADES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 22.175.786/0001-10, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais elétricos, destina-se 
a aquisição de chuveiro e pino elétrico, visando substituição em 
banheiros pertencentes à unidade, utilizados pelos integrantes 
do 13º BBM. A presente contratação está registrada no processo 
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administrativo n. 16.634/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
04 (quatro) Chuveiros e 02 (dois) Pino Adaptador 2P+T, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa JV COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA, com endereço à 
avenida Joaquim Cândido, n. 908, Setor Antena, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento de fardamento, apresentada 
pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 220,00 
(duzentos e vinte reais).

N. Ord. Quant. Discriminação Unitário Total

01 04 DUCHA 200V 6800W R$ 62,00 R$ 248,00

02 02 PINO ADAPTADOR 
2P+T

R$ 6,00 R$ 12,00

SOMA R$ 260,00

DESCONTO R$ 40,00

TOTAL R$ 220,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 24 de abril de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 130.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita da aquisição gêneros alimentícios diversos, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.326.477/0001-97, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 

regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de gêneros alimentícios, 
especificamente de café, açúcar e coador, destina-se ao à 
disponibilidade diária em refeitório e copa da unidade, e, também, 
à serem utilizados durante demais atividades desenvolvidas pela 
unidade. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 18.738/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, conforme discriminação 
abaixo, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º 
BBM.

ORD. QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VL. UNIT. VALOR 
TOTAL

01 20 PCT CAFÉ 500G R$ 12,00 R$ 240,00

02 02 PCT AÇÚCAR 5KG R$ 10,40 R$ 20,80

03 02 UN COADOR PAPEL 103 R$ 3,90 R$ 7,80

TOTAL R$ 268,60

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES E CIA LTDA, com endereço 
à rua Capitão Serafim de Barros, n. 1.691, Vila Santa Maria, 
Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 268,60 (duzentos 
e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 13 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 131.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);
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CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita do fornecimento de espirais para encadernação, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 09.151.537/0001-27, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de espirais para 
encadernação, destina-se à organização e arquivamento de 
documentos pertencentes à Seção de Apoio Administrativo – 
SAAd da unidade, bem como de outros, referentes à atividades 
operacionais e administrativas desenvolvidas pelo 13º BBM. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
18.731/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de 02 (DOIS) PACOTES DE ESPIRAIS 50MM, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 713, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 60,00 (sessenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 13 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 132.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RECARGA DE TONER PARA 
IMPRESSORAS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de serviço técnico de recarga de toner de impressora 
laser, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 09.151.537/0001-27, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação do respectivo serviço técnico, 
destina-se à realização de recarga de toner preto da impressora 
pertencente à Seção Contra Incêndio e Pânico – SECIP do 13º BBM, 
visando impressão de documentos atinentes ao prosseguimento 
das atividades de inspeções técnicas e análise de projeto executadas 
pela unidade. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 18.728/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação do 
serviço de 01 (uma) recarga de toner preto para impressora HP, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 713, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 60,00 (sessenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 13 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 133.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RECARGA DE TONER PARA 
IMPRESSORAS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
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e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de serviço técnico de recarga de toner de impressora 
laser, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 09.151.537/0001-27, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação do respectivo serviço técnico, 
destina-se à realização de recarga de toner preto da impressora 
pertencente ao guichê do CBMGO, localizada na Agência do Vapt 
– vupt em Jataí, visando impressão de documentos atinentes ao 
prosseguimento das atividades de certificação, inspeções técnicas e 
análise de projeto executadas pela unidade. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 18.735/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
do serviço de 02 (duas) recargas de toner preto para impressora 
Samsung, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 713, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 13 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 134.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE 
INFORMÁTICA.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 

Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita do fornecimento equipamento tipo auto transformador 
para impressora, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 09.151.537/0001-27, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de equipamento tipo 
auto transformador para impressora, destina-se à utilização em 
impressora pertencente ao guichê do CBMGO, localizada na 
Agência do Vapt – vupt em Jataí, visando impressão de documentos 
atinentes ao prosseguimento das atividades de certificação, 
inspeções técnicas e análises de projeto executadas pela unidade. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 18.733/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de 01 (um) AUTO TRANSFORAMADOR para impressora, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 713, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 13 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 136.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE LETRA CAIXA EM INOX.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
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Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
letra caixa em inox, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa SARA SOARES NOGUEIRA,  inscrita 
no CNPJ sob o n. 20.448.497/0001-12, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação em 
pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, mediante a 
apresentação de certidões negativas de débitos, das fazendas, 
municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e certificado 
de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de 32,4 M (trinta e dois 
metros e quarenta centímetros) de letras caixa em inox, destina-
se a montagem de letreiro em fachada do 13º BBM, visando 
sua respectiva identificação, conforme orientações e normas 
específicas da corporação. A presente contratação está registrada 
no processo administrativo n. 19443/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para  o fornecimento 
de 32,40 (trinta e dois metros e quarenta centímetros) de LETRAS 
CAIXA EM INOX, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar 
- 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da empresa 
SARA SOARES NOGUEIRA, com endereço à rua Sebastião Maracá, 
n. 289, Setor Dom Abel, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 17 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 129.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 

contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de gás liquefeito de petróleo, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa BRUNO ANSELMO PEREIRA DE 
SOUSA, inscrita no CNPJ sob o n. 20.357.353/0001-50, apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de gás liquefeito de petróleo, 
destina-se à aquisição de “gás de cozinha”, gás líquido P-13, visando 
utilização em refeitório pertencente ao 13º BBM, por ocasião 
de aquecimento e preparação de gêneros alimentícios diversos, 
voltados ao consumo dos militares integrantes da unidade. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo 
nº 17.927/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de 02 (DOIS) LÍQUIDO P-13, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa BRUNO ANSELMO PEREIRA DE SOUSA, com endereço à 
avenida Joaquim Cândido, n. 1.141, Setor Aeroporto, Jataí – GO, 
nos termos da proposta de fornecimento de materiais, apresentada 
pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 140,00 (cento 
e quarenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 06 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 137.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
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Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da prestação de serviço de encadernação de documentos 
em capa dura, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa SANDRO ARAÚJO FREITAS, inscrita 
no CNPJ sob o n. 25.533.600/0001-46, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação 
em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviços de encadernação, 
destina-se à organização, exposição e arquivamento de 
documentos pertencentes à Seção de Apoio Administrativo – 
SAAd da unidade, bem como de outros, referentes à atividades 
operacionais e administrativas desenvolvidas pelo 13º BBM. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
14.659/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a prestação de 
serviço de 01 (UM) VOLUME DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa SANDRO ARAÚJO FREITAS, com endereço à avenida São 
Geraldo, n. 81, qd-03, lt-07, setor Cohacol, Jataí – GO, nos termos 
da proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, 
com um valor total de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 08 de abril de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 138.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da prestação de serviço de manutenção em aparelhos 
de ar condicionado pertencentes ao prédio operacional e 
administrativo do 13º BBM, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa VINÍCIUS DE SOUZA SILVA, inscrita 
no CNPJ sob o n. 27.595.781/0001-60, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação 
em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviços técnicos de 
manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar 
condicionado, destina-se à adequação de local de aparelho, 
e de reparo em equipamentos instalados nas dependências 
pertencentes aos prédios operacional e administrativo, visando 
utilização pelos militares integrantes da referida unidade, bem 
como de eventuais cidadãos usuários que se deslocam diariamente 
à respectiva unidade. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 18.739/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a prestação 
de 18 (DEZOITO) REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa VINÍCIUS DE SOUZA SILVA, com endereço à rua Inácio 
José de Melo, n. 2.052, qd-01, lt-13, Divino Espírito Santo, Jataí 
– GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 1.780,00 (hum 
mil setecentos e oitenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 13 de maio de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

OFÍCIOS

Oficio n°075/2019

Jataí GO, 05 de Novembro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federal
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O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do 
Crédito

Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

05/11/2019 TRANSPORTE ESCOLAR 
RURAL

7735-3 186.199,00

Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 05 de outubro de 2019.

    
A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio do 
Superintende de Licitações e Contratos, via da presente 
missiva, vem NOTIFICÁ-LA EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a 
comunicação que passa a inventariar:
    
1. Segundo o que se verificou pela Prefeitura de Jataí, através 
do processo administrativo nº 40.934/2019, relatando os 
inconvenientes causados pela não entrega referente ao item 02, 
contratados através do contrato n° 369/2018, com a Ordem de 
Fornecimento nº 05755/19 celebrado com a empresa BRUNO 
ANSELMO PEREIRA DE SOUZA – EPP, logo, fica constatado indícios 
de inexecução contratual por parte desta empresa, o que motivou 
o presente a notificação, devendo a empresa manifestar sobre 
a celeuma sob pena de aplicação de sanções administrativas 
contratuais.
 
2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável de 
24 (vinte e quatro) horas, para que a empresa regularize a entrega 
dos itens solicitados através da Ordem de Fornecimento acima 
citada, e prazo legal para a apresentação de defesa sobre a não 
entrega dos produtos, sob pena de aplicação da penalidade de 
multa, tudo conforme cláusula nona do contrato, respeitado os 
princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena de serem 
tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, nos termos do Art. 87 
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, como a suspensão 
do direito de licitar e contratar com o Município de Jataí.

Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

O município informa que os autos do processo administrativo 
estão franqueados para vista e cópia junto ao setor de contratos, 
à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, em horário 
de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 13h00min as 
17h00min.

Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser protocolada 
pessoalmente na sede da Prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página. 

Respeitosamente.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 05 de novembro de 2019.
    

O MUNICIPIO DE JATAÍ, através do Superintendente de Licitações 
e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LO 
EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
    
1. Segundo o que se verificou no processo administrativo nº 
20.024/2019, a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, fora 
vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços, 
nº 0/2019, celebrando o contrato nº 005/2019 – JATAIPREV, no valor 
de R$ 432.847,31 (quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e 
quarenta e sete reais e trinta e um centavos), recebendo a ORDEM 
DE SERVIÇOS para inicio das obras no dia 02 de julho de 2019 para 
que a obra fosse conclusa em 06 (seis) meses. 

2. A obra não está concluída, sendo então que o cronograma 
não está sendo cumprido, assim, foram constatados indícios de 
inexecução contratual por parte desta empresa, o que motivou 
a presente notificação, devendo a empresa manifestar sobre 
a celeuma sob pena de aplicação de sanções administrativas 
contratuais, quais sejam, a aplicação de multa correspondente a 
0,5 por cento do valor dos serviços não executados, nos termos da 
alínea “A” da Cláusula Oitava do contrato, e 30% sobre o valor do 
contrato, conforme Alina “H” de Tomada de Preços nº 001/2019, 
bem como outras penalidades cabíveis, além da rescisão unilateral 
do contrato.

3. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável 
de 48 (quarenta e oito) horas para que a empresa PRIMECON 
CONSTRUTORA LTDA, RETOME A OBRA e entregue novo 
cronograma atualizado, e o prazo legal para que se manifeste 
acerca da presente notificação, respeitado os princípios da ampla 
defesa e contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas 
legais cabíveis ao caso, como a rescisão unilateral do contrato 
e penalidades nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, estando os autos do processo administrativo 
franqueado para vista e cópia junto ao setor de contratos, à rua 
constante do rodapé da página dos dias úteis, em horário de 
expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 13h00min as 
17h00min.

4.Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser protocolada 
na sede da prefeitura no endereço constante no rodapé da página.

Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
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medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em ato ilegítimo.
 
Respeitosamente.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 05 de novembro de 2019.
    

O MUNICIPIO DE JATAÍ, através do Superintendente de Licitações 
e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LO 
EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:

1. Segundo o que se verificou no processo administrativo nº 
41.442/2019, a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, fora 
vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de 
Preços, nº 009/2018, celebrando o contrato nº 249/2018, no valor 
de R$ 424.057,82 (quatrocentos e vinte e quatro mil e cinquenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos), recebendo a ORDEM DE 
SERVIÇOS para inicio das obras, obra que hoje está paralisada sem 
justificativa.

2. Assim, foram constatados indícios de inexecução contratual 
por parte desta empresa, o que motivou o presente a notificação, 
devendo a empresa manifestar no prazo legal sobre a celeuma sob 
pena de aplicação de sanções administrativas contratuais, quais 
sejam, a aplicação de multa compensatória correspondente de 
10% (dez) por cento do valor contratual, qual seja R$ 42.405,78 
(quarenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e setenta e oito 
centavos) , referente à inexecução parcial do contrato, nos termos 
do item “D”, da Cláusula oitava do contrato, bem como outras 
penalidades cabíveis, além da rescisão unilateral do contrato.

3. O município estabelece um prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias úteis para que a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, 
RETOME A OBRA e entregue novo cronograma atualizado, e o 
prazo legal para que se manifeste acerca da presente notificação, 
respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena 
de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, como a 
rescisão unilateral do contrato e penalidades nos termos do Art. 87 
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

4. Inobstante, o município informa que os autos do processo 
administrativo estão franqueados para vista e cópia junto ao setor 
de contratos, à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, 
em horário de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 
13h00min as 17h00min.

5. Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser 
protocolada na sede da prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página.

Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

Respeitosamente.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da PREGÃO nº 
121/2017. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

VOLUS TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE BENEFÍCIOS 
LTDA

03.817.702/0001-50 Aditivo nº 03

Jataí – GO, 05 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 05 de novembro de 2019.
    

O MUNICIPIO DE JATAÍ, através do Superintendente de Licitações 
e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LO 
EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
    
1. Segundo o que se verificou no processo administrativo nº 
41.450/2019, a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, fora 
vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de 
Preços, nº 02/2017, celebrando o contrato nº 227/2017, no valor 
de R$ 791.468,30 (setecentos e noventa e um mil quatrocentos e 
sessenta e oito reais e trinta centavos), recebendo a ORDEM DE 
SERVIÇOS para inicio das obras, obra que hoje está paralisada em 
justificativa.

2. Assim, foram constatados indícios de inexecução contratual 
por parte desta empresa, o que motivou o presente a notificação, 
devendo a empresa manifestar no prazo legal sobre a celeuma sob 
pena de aplicação de sanções administrativas contratuais, quais 
sejam, a aplicação de multa compensatória correspondente de 
10% (dez) por cento do valor contratual, qual seja R$ 79.146,83 
(setenta e nove mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e três 
centavos) , referente à inexecução parcial do contrato, nos termos 
do item “D”, da Cláusula oitava do contrato, bem como outras 
penalidades cabíveis, além da rescisão unilateral do contrato.

3. O município estabelece um prazo improrrogável de 05 (cinco) 
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dias úteis para que a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, 
RETOME A OBRA e entregue novo cronograma atualizado, e o 
prazo legal para que se manifeste acerca da presente notificação, 
respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena 
de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, como a 
rescisão unilateral do contrato e penalidades nos termos do Art. 87 
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

4. Inobstante, o município informa que os autos do processo 
administrativo estão franqueados para vista e cópia junto ao setor 
de contratos, à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, 
em horário de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 
13h00min as 17h00min.

5. Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser 
protocolada na sede da prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página.

Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

Respeitosamente.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

DECRETO Nº 3.561, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Retifica do Decreto SGP nº. 036, de 29 de outubro de 2019, 
excluindo-se membros da Comissão Gestora do Concurso Público e 
dá outras previdências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e, ainda,

CONSIDERANDO os pedidos expressos de desligamento realizados 
por membros da Comissão Gestora do Concurso Público, pleitos 
estes realizados em 30 de setembro de 2019;

CONSIDERANDO que o desligamento dos servidores da Comissão 
Gestora do Concurso Público não causará o impedimento da 
continuidade de seus trabalhos.

DECRETA:

Art. 1º. Retifica-se o artigo 1º do Decreto SGP nº. 036/2018, 
passando o mesmo a ter a seguinte redação:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Gestora do Concurso Público do 
Município de Jataí, destinado ao provimento de vagas nos quadros 
efetivos da Municipalidade, sendo a mesma composta por:

1) FERNANDA CARVALHO PARREIRA GOUVEIA 
(Superintendente de Gestão de Pessoas) – Presidente.

2) DEINER DA COSTA MENEZES (Secretário de Gestão e 
Planejamento) – Vice-Presidente.

3) RICARDO DE ASSIS MORAIS (Procurador Geral) – 
Primeiro Secretário.
4) SÉRGIO CARDOSO DO PRADO (Fiscal Do Procon) – 
Segundo Secretário.
5) CÁSSIA CARVALHO COSTA (Advogada do SINTEGO) – 
Vogal.
6) ROGÉRIO NOGUEIRA PORTO (Diretor de Modernização 
da Gestão) – Vogal.
7) RODRIGO CINTRA E CINTRA (Diretor Normativo de 
Recursos Humanos) – Vogal.

Art. 2º. Mantêm-se inalterados os demais termos do Decreto SGP 
nº. 036/2019.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos 
à 30 de setembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
ao 01 dia do mês de novembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 123/2019 
Processo nº: 28689/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS 
(UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS), CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I).  

DESPACHO

Tendo em vista o parecer jurídico apresentado pela Procuradora 
do Município de Jatai lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
o qual, não acolho, para decidir pela homologação do Pregão 
Presencial n.º 123/2019, com objeto para REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE 
PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E 
HOSPITAIS).
 
Inicialmente, oportuno esclarecer que o julgamento do certame é 
o menor preço por item, conforme previsto no preâmbulo do edital 
e termo de referência, assim, caso a procuradoria não concordasse 
com a adjudicação de alguns itens, deveria manifestar somente 
sobre o julgamento daqueles itens, e não de todo o certame, 
restando equivocada sob o aspecto legal tal manifestação.

O motivo do não acolhimento, se dá em razão do equivoco da 
análise jurídica do certame, vislumbrado que os itens sugeridos 
pela procuradoria como acima do mercado como base do PROCON 
neste município, foram adjudicados abaixo da média do certame, 
e sendo o julgamento de menor preço por item, nos termos 
da Súmula nº 247 do TCU, não assiste razão a procuradora do 
município.

Ressalto ainda, que a administração não pode usar somente um 
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parâmetro de preços para o julgamento, bem como para análise 
dos preços de mercado de buscar o máximo de alternativas ao seu 
alcance, observando que a licitação é nacional e não municipal.

Sem prescrição normativa sobre a forma de estimar o preço de 
mercado, a cultura administrativa foi se consolidando num costume 
“verdadeiramente arraigado” de “consultar três ou quatro pessoas 
que atuem no ramo do objeto a ser licitado, pedindo a eles que 
encaminhem orçamento informal. Daí a entidade administrativa faz 
uma média dos orçamentos recebidos” (Niebuhr, 2007). Estudos 
recentes comprovaram esse costume (Cabral, 2008; Costa e Silva, 
2009; Shuch, 2010).

A referência mais detalhada sobre “preço de mercado” e “pesquisa 
de preços” em compras públicas tem sido a jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de Controle Externo, 
incumbido de fiscalizar todas as licitações do Governo Federal. E foi 
o próprio TCU quem contribuiu fortemente para o desenvolvimento 
do costume da média dos “três orçamentos”, tendo determinado 
esse número como mínimo aceitável na realização de pesquisas de 
mercado (Vieira et al., 2006; Shuch, 2010).

Neste sentido o Departamento de Compras procedeu a pesquisa 
de preços junto a fornecedores, junto ao sistema de banco de 
preços, e do Procon, mas nenhum deles tem caráter absoluto, e 
por isso é feita média de todos os preços encontrados.

A orientação da Corte de Contas federal no Acórdão nº 868/2013 
– Plenário, o min. relator concluiu que “para a estimativa do preço 
a ser contratado, é necessário consultar as fontes de pesquisa que 
sejam capazes de representar o mercado.” Ou seja, o decisium 
reconheceu, em certa medida, a insuficiência da pesquisa de preços 
realizada, unicamente, com base nos orçamentos fornecidos pela 
iniciativa privada ou somente uma fonte de pesquisa.

Justamente com o propósito de sistematizar e padronizar esta 
etapa, a IN 5/2014 – SLTI/MPOG estabelece parâmetros objetivos 
para a pesquisa de preços, que devem ser utilizados conforme a 
ordem de preferência estabelecida. Leia-se:

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a 
utilização de um dos seguintes parâmetros, observada 
a ordem de preferência:

I - Portal de Compras Governamentais - www.
comprasgovernamentais.gov.br;

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, 
desde que contenha a data e hora de acesso;

III - contratações similares de outros entes públicos, 
em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou

IV - pesquisa com os fornecedores.

Logo, são equivocadas tanto a orientação pela busca de preços 
de licitações anteriores a quase 12 (doze) meses do certame, 
quanto somente aos preços pesquisados pelo Procon, devendo ser 
atualizado o entendimento da Procuradoria quanto as orientações 
formais exteriorizadas pela União, AGU, TCU e outros.

De outra sorte, a competência legal da procuradoria nos autos se 
restringe a aprovação da minuta do edital e seus anexos, conforme 
§ 1º do Artigo 38 da Lei nº 8.666/93, documentos estes que já 
foram aprovados por esta mesma procuradora, onde já existiam os 
preços estimados e respectiva média parâmetro para julgamento.

Portanto, no uso de minhas atribuições legais, ante ausência 
de previsão legal para utilizar somente uma fonte de pesquisa 
de preços para julgamento do certame, considerando que a 
manifestações jurídicas são opiniões não vinculativas, sendo a 
homologação um ato da autoridade competente de gestão, resolvo 
HOMOLOGAR o Pregão SRP nº 123/2019.

Determino por fim, que se de seguimento ao certame respeitando 
as praxes legais.  

Jataí, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 017/2019

Ata de registro de preço, para : REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE 
PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E 
HOSPITAIS)
Processo Nº : 28689/2019
Validade: 12(doze) meses.  

Às 09:00 horas do dia 23 de outubro de 2019, na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, reuniram-se , situada à Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima, JATAI, CEP: 75.803-050, Fone: 
(64) 3006-3643, inscrito no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49 , 
representado pelo Pregoeiro, Sr. SANDULY CARLOS DE SOUZA, 
brasileiro, portador do CPF/MF nº 890.187.701-59, e os membros 
da Equipe de Apoio Krystina Barros Dias, designados pelo Decreto 
nº 3030, de 02/07/2019, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em 
face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial 
nº 123/2019, cuja ata e demais atos foram homologados pela 
autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O 
L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as  
cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das 
PROMITENTES CONTRATADAS, 
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ITEM EMPRESA

33.0, 36.0, 102.0, 103.0, 104.0, 105.0, 
106.0, 121.0

Nome: JOSE NERI PEREIRA O ZEZINHO 
- ME
CPF: CNPJ: 02.623.740/0001-00
Endereço: RUA JOSE GEDA   SETOR 
ANTENA 598
Fone: 6436315615
Email: contabil_borges@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: JOSÉ NERI PEREIRA
RG: 510896-SSP/GO
CPF: 095.175.101-87

1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0, 
13.0, 14.0, 16.0, 17.0, 19.0, 20.0, 21.0, 
22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 
29.0, 30.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 
45.0, 46.0, 47.0, 48.0, 49.0, 50.0, 51.0, 
52.0, 54.0, 55.0, 56.0, 57.0, 58.0, 59.0, 
60.0, 61.0, 67.0, 68.0, 71.0, 73.0, 74.0, 
75.0, 76.0, 77.0, 79.0, 80.0, 81.0, 82.0, 
83.0, 84.0, 89.0, 90.0, 91.0, 94.0, 95.0, 
98.0, 100.0, 101.0, 107.0, 108.0, 109.0, 
110.0, 112.0, 117.0, 118.0, 120.0, 
124.0, 133.0, 135.0

Nome: ROSALINA MARIA DE MORAES 
SOUZA
CPF: CNPJ: 14.161.820/0001-70
Endereço: RUA JOSE PEREIRA REZENDE   
CENTRO 384
Fone: 6436310199
Email: licitacao.
supermercadopaulistao@uol.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: MARCOS SOUZA BORGES
RG: 4119313
CPF: 878.252.281-20

7.0, 8.0, 10.0, 11.0, 15.0, 18.0, 31.0, 
32.0, 34.0, 35.0, 37.0, 38.0, 39.0, 53.0, 
62.0, 63.0, 64.0, 65.0, 66.0, 69.0, 70.0, 
72.0, 78.0, 85.0, 86.0, 87.0, 88.0, 92.0, 
96.0, 97.0, 99.0, 111.0, 113.0, 114.0, 
115.0, 116.0, 119.0, 122.0, 123.0, 
125.0, 126.0, 127.0, 128.0, 129.0, 
131.0, 132.0, 136.0

Nome: DISTRIBUIDORA SUDOESTE 
EIRELI-EPP
CPF: CNPJ: 31.629.675/0001-28
Endereço: RUA SANTO AFONSO QD 
08 LT 10 JD. NOSSA SRª DO PERPETUO 
SOCORRO 390
Fone: 6234324186
Email: distribuidora.sudoeste@
hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: FRANCISCO VINICIO CABRAL 
RESENDE
RG: 1710292 SSP/GO
CPF: 769.158.161-00

visando a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES 
BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS), conforme quantidades e 
especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme 
condições e especificações constantes do edital do Pregão 
Presencial n.123/2019, bem como da(s) proposta(s) comercial(is) 
da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, 
entre outras: 

I. Assinar o contrato de fornecimento com o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/
MUNICÍPIO DE JATAÍ no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados da solicitação formal.

II. Entregar os produtos no Setor descrito na ordem de fornecimento 
(OF) feita pelo departamento de Compras da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO em prazo contados e 
especificados a partir da data da ordem de fornecimento.

III. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas 
ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de 

fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais 
obrigações assumidas nesta ata.

IV. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos 
de validade da documentação apresentada, novos documentos 
que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital do Pregão Presencial nº.123/2019.

V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações 
firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro 
de Preços.

VI. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos 
órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP.

VII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 
tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, 
ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer 
vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações 
fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os 
Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária 
por tal pagamento.

IX. Manter o prazo de garantia e 1 ano, contado da data da entrega 
definitiva dos bens, na forma prevista no  anexo - Termo de 
Referência, do edital do Pregão Presencial n.123/2019.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de 
Registro de Preços é de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o 
fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos 
na tabela abaixo:

ITENS RAZÃO SOCIAL MARCA UND QTD ESPECIFICAÇÃO MENOR 
PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 1242 Abacate de 1ª qualidade 
- Sadio, fresco, sem 
danificações físicas, 
casca integra. Isentam 
de substâncias terrosas, 
sujidades, odor e 
sabor estranho, em 
perfeita condição de 
apresentação.

R$ 6,78 R$ 8.420,76

2 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 1589 Abacaxi de 1ª qualidade 
- Tipo pérola Peso, com 
70% de maturação, sem 
danificações físicas, 
casca íntegra.

R$ 6,90 R$ 10.964,10

3 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 5496 Abóbora cabotiá de 1ª 
qualidade - A peça não 
deve ter peso inferior 
a 1 kg. Sadias, frescas, 
sem danificações 
físicas, casca integra. 
Isenta de substâncias 
terrosas, sujidades, 
odor e sabor estranho, 
em perfeita condição de 
apresentação.

R$ 4,80 R$ 26.380,80
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4 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2952 Abóbora de 1ª 
qualidade - Tipo 
verde "abobrinha", 
tamanhos uniformes, 
sadias, frescas, sem 
danificações físicas, 
casca integra. Isenta 
de substâncias 
terrosas, sujidades em 
perfeita condição de 
apresentação.

R$ 6,30 R$ 18.597,60

5 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

DICHEFF Kg 42 Açafrão: Integro sem 
irregularidades no 
produto, cheiro e 
aroma característico, 
contendo identificação 
do produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validade. O produto 
deverá ter registro.

R$ 18,00 R$ 756,00

6 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA MAÇO 720 Acelga de 1ª qualidade 
- Peça grande, fresca, 
folhas íntegras, sem 
manchas.

R$ 7,80 R$ 5.616,00

7 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

MUKY Und 180 Achocolatado em pó  
de  1 kg de 1ª qualidade 
- Mistura de cacau 
em pó solúvel, açúcar, 
leite em pó, extrato de 
malte, sal, vitaminas. 
Isento de soja e farinhas 
em sua formulação, 
deve ser preparado 
com ingredientes sãos 
e limpos de primeira 
qualidade. O produto 
a ser entregue não 
poderá ter validade 
inferior a 6 meses. Na 
entrega deverá ter data 
de fabricação mínima 
de 30 dias. Embalagens 
em pacotes, potes 
ou latas.

R$ 8,86 R$ 1.594,80

8 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

PEROLA Pacote 1302 Açúcar Cristal 5kg de 1ª 
qualidade - O produto 
deve apresentar cor 
clara, grãos uniformes, 
isento de sujidades. 
A embalagem deverá 
apresentar a data de 
fabricação e prazo 
de validade mínima 
de 6 meses na data 
da entrega; sendo as 
mesmas uniformes 
quanto ao tipo e peso 
para a quantidade 
solicitada.

R$ 11,68 R$ 15.207,36

9 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

ASASUGRIN Caixa 183 Adoçante em pó, à base 
de sucralose. Cx c/ 50 
sachês, de 1ª qualidade, 
na embalagem deverá 
conter a data de 
validade de 6 meses, da 
data da entrega.

R$ 7,50 R$ 1.372,50

10 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

JAÓ Und 250 Refrigerante , material 
água gasosa/xarope, 
sabor guaraná, garrafa 
Pet de 2 litros, tipo 
Guaraná Antárctica ou 
similar

R$ 5,00 R$ 1.250,00

11 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

JAÓ Und 250 Refrigerante , material 
água gasosa/xarope, 
sabor laranja, garrafa 
pet de 2 litros, tipo 
Fanta ou similar

R$ 5,00 R$ 1.250,00

12 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Und 6036 Alface (pé) de 1ª 
qualidade - Aparência 
fresca e sã, colhidas 
ao atingir o grau de 
evolução completa 
e perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Isento de danos e 
defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades 
entre outros, em 
perfeita condição de 
apresentação.

R$ 5,50 R$ 33.198,00

13 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 694 Alho de 1ª qualidade 
- aparência fresca 
e sã, colhidos ao 
atingir o grau de 
evolução completo 
e perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Isento de danos e 
defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, 
em perfeita condição 
de apresentação. Com 
casca.

R$ 24,50 R$ 17.003,00

14 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA MAÇO 1440 Almeirão (feiche) de 
1ª qualidade - Folhas 
com aparência fresca 
e sã, colhidas ao 
atingir o grau de 
evolução completa 
e perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Isento de danos e 
defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, 
parasitas, larvas e 
defensivos agrícolas.

R$ 5,70 R$ 8.208,00

15 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

AMIBELA Pacote 360 Amido de milho 1 kg 
de 1ª qualidade - Pó 
branco, fino e de 
fácil escoamento, 
não devendo estar 
empedrado. Isento de 
sujidades. Embalagem 
intacta, deverá constar 
data da fabricação, 
validade e número 
do lote do produto. 
Validade mínima de 
6 meses na data da 
entrega.

R$ 4,62 R$ 1.663,20

16 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PANELÃO Pacote 2565 Arroz branco 5 
kg Tipo 1, de 1ª 
qualidade - Arroz 
longo, fino, agulhinha, 
polido, isento de 
mofo e impureza. 
As embalagens 
obrigatoriamente 
deverão ser uniformes 
quanto ao tipo e peso 
para a quantidade 
solicitada, constando 
data da fabricação, 
validade e o número 
do lote. 

R$ 15,65 R$ 40.142,25

17 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

DICEL Und 360 Aveia em flocos finos 
integral embalagem 
com aproximadamente 
400 gr de 1ª qualidade, 
rica em fibras, proteínas 
e naturalmente 
fonte de vitaminas, 
principalmente do 
complexo B1. O 
produto deve estar 
acondicionado em 
embalagem integra, 
adequada e resistente, 
com informação 
nutricional, data de 
validade, número do 
lote e estar aprovada 
pela sociedade 
brasileira de cardiologia 
(sbc).

R$ 6,30 R$ 2.268,00

18 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

FAISÃO Lata 429 Azeite de Oliva 500 ml 
de 1ª qualidade - Óleo 
comestível, composto 
de soja e oliva, com no 
mínimo 40% de azeite 
de oliva, isento de ranço 
e substâncias estranhas, 
validade mínima de 
10 meses a contar 
da entrega, lata sem 
amassados. 

R$ 8,54 R$ 3.663,66

19 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

BELLO Kg 500 Bacon - Embalagem à 
vácuo, produzido com 
matéria prima de 1ª 
qualidade.

R$ 20,20 R$ 10.100,00

20 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2788 Banana da Terra de 
1ª qualidade - Pencas 
íntegras, maturação 
própria para consumo 
no dia da entrega, 
isenta de amassados.

R$ 6,50 R$ 18.122,00

21 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2256 Banana Maçã de 1ª 
qualidade - Pencas 
íntegras, maturação 
própria para consumo 
no dia da entrega, 
isenta de amassados.

R$ 5,96 R$ 13.445,76

22 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2706 Banana Nanica de 1ª 
qualidade - Pencas 
íntegras, maturação 
própria para consumo 
no dia da entrega, 
isenta de amassados.

R$ 6,00 R$ 16.236,00

23 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 3966 Banana Prata de 1ª 
qualidade - Pencas 
íntegras, maturação 
própria para consumo 
no dia da entrega, 
isenta de amassados.

R$ 5,90 R$ 23.399,40

24 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2208 Batata Doce de 1ª 
qualidade - Frescas, 
de ótima qualidade, 
compacta, firme de 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em 
perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de 
sujidade, insetos, 
brotos, rachaduras, 
doenças, cortes e 
perfurações. Peso e 
tamanho padrão.

R$ 6,20 R$ 13.689,60

25 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

CREMY Kg 180 Batata em flocos  de 
1ª qualidade - Batata 
desidratada em flocos 
finos, pó branco, fino 
e de fácil escoamento, 
não devendo estar 
empedrado e isento 
de sujidades. Na 
embalagem deverá 
constar data da 
fabricação, validade 
e número do lote do 
produto. Validade 
mínima de 6 meses na 
data da entrega.

R$ 26,40 R$ 4.752,00
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26 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 6036 Batata Tipo Inglesa 
"batatinha" de 1ª 
qualidade - Frescas 
de ótima qualidade, 
compacta, firme de 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em 
perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de: 
sujidade, insetos, 
brotos, rachaduras, 
doenças, cortes e 
perfurações. Peso e 
tamanho padrão.

R$ 6,80 R$ 41.044,80

27 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

TIA NANE Und 1125 Bebida Láctea sabor 
coco de 1ª qualidade, 
embalagem de 900 
a 1000 gramas- Tipo 
iogurte, fermentado. 
Excelente qualidade, 
enriquecido com cálcio.

R$ 7,30 R$ 8.212,50

28 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

TIA NANE Und 1125 Bebida Láctea sabor 
morango de 1ª 
qualidade, embalagem 
de 900 a 1000 
gramas - Tipo iogurte, 
fermentado. Excelente 
qualidade, enriquecido 
com cálcio.

R$ 7,30 R$ 8.212,50

29 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 4393 Beterraba de 1ª 
qualidade - Frescas, 
de ótima qualidade, 
compacta, firme de 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em 
perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de 
sujidade, rachaduras, 
cortes e perfurações. 
Peso e tamanho padrão 
em perfeita condição de 
apresentação.

R$ 6,50 R$ 28.554,50

30 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

JUNCO Und 241 Bicarbonato de Sódio 
de 1ª qualidade - Pacote 
de 100g.

R$ 1,50 R$ 361,50

31 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

MY BIT Pacote 1438 Biscoito Água e Sal 
de 1ª qualidade - 
Embalagem 400gr,  
intacta contendo 3 
pacotes com saquinhos 
transparentes 
independentes. Na 
embalagem deve 
constar: a identificação 
do fabricante, valor 
nutricional, data da 
fabricação, lote e 
validade mínima de 
12 meses na data 
da entrega. Serão 
rejeitados biscoitos 
de má qualidade, 
de características 
organolépticas anormais 
e que se quebram com 
facilidade.

R$ 4,00 R$ 5.752,00

32 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

MY BIT Pacote 2225 Biscoito de doce 400gr 
de 1ª qualidade - 
Embalagem  intacta 
contendo 3 pacotes 
com saquinhos 
transparentes 
independentes .na 
embalagem deve 
constar: a identificação 
do fabricante, valor 
nutricional do produto, 
data da fabricação, 
lote e validade mínima 
de 12 meses na data 
da entrega. Serão 
rejeitados biscoitos 
de má qualidade, 
de características 
organolépticas anormais 
e que se quebram com 
facilidade.

R$ 4,00 R$ 8.900,00

33 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

GRAMAS 9000 Biscoito de polvilho 
doce. Assado no dia. 
De ótima qualidade. 
Deverá apresentar 
características 
tipo: sabor, cor 
e consistências 
adequados. Não serão 
aceitos unidades 
queimadas ou crus.

R$ 0,02 R$ 180,00

34 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

LE PETIT Und 63000 Biscoito tipo Cream 
Cracker em sachê de 9g 
aproximadamente cada, 
de ótima qualidade.

R$ 0,25 R$ 15.750,00

35 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

LE PETIT Und 63000 Biscoito tipo Maisena 
ou Maria, em sachê de 
9g aproximadamente 
cada, de ótima 
qualidade.

R$ 0,25 R$ 15.750,00

36 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

GRAMAS 9000 Broa de fubá. Assada no 
dia. De ótima qualidade. 
Deverá apresentar 
características 
tipo: sabor, cor 
e consistências 
adequados. Não serão 
aceitos unidades 
queimadas ou crus.

R$ 0,02 R$ 180,00

37 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

PINGO DE 
OURO

Pacote 3745 Café torrado e moído 
do tipo Superior, de 
primeira qualidade, 
com as seguintes 
características: Espécie: 
100% de café arábica; 
Embalagem: - tipo 
Alto Vácuo ou Vácuo 
Puro em pacotes de 
500 gramas. - com 
impressão do selo de 
pureza da ABIC, nome 
do fabricante, registro 
no Ministério da Saúde 
e validade do produto 
não inferior a 11 meses, 
contados da data do 
recebimento definitivo. 
Aspecto: Grãos de 
café dos tipos 2 a 6, 
da COB - Classificacão 
Oficial Brasileira; 
Características físicas: 
grãos torrados e 
moídos, com o ponto 
de torra variando entre 
50 e 65 pontos de Disco 
Agtron, ou equivalente, 
corresopondendo 
ao intervalo Médio 
Moderadamente 
Escuro e Médio 
Claro; Características 
químicas (exigidas 
para cada g/100g): - 
Umidade em 5% no 
máximo; - Resíduo 
mineral fixo em 5% 
no máximo; - Resíduo 
mineral fixo, insolúvel 
em ácido clorídrico a 
10% v/v em 1,0% no 
máximo; - Cafeína em 
0,7 no mínimo; - Extrato 
Etéreo em 8,0%; no 
mínimo; Características 
Organolépticas: - Aroma 
característico; - Acidez 
baixa a moderada; - 
Amargor moderado; 
- Sabor característico 
e equilibrado; - Livres 
de Sabor fermentado, 
mofado e de terra; - 
Baixa adstringência; 
- Razoavelmente 
encorpado; - Qualidade 
Global maior que 
6,00 pontos da escala 
sensorial, de bom a 
muito bom; Blend: a 
composicão do produto 
poderá apresentar 
o percentual da 
quantidade de PVA e 
defeitos de até 10% por 
quilo de café, desde que 
não apresente gosto 
acentuado.  Marcas 
de referência: Melitta 
Especial, Do Ponto 
Aralto, Pilão Safra 
Especial ou equivalente.

R$ 10,73 R$ 40.183,85

38 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

FAZMAX Und 180 Caldo de carne 1 kg 
de 1ª qualidade - Na 
embalagem devem 
constar: data da 
fabricação, número do 
lote, as informações 
nutricionais do produto 
e a data de validade 
mínima de 6 meses na 
data da entrega.

R$ 7,59 R$ 1.366,20

39 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

FAZMAX Und 180 Caldo de galinha 1 kg 
de 1ª qualidade - Na 
embalagem devem 
constar: data da 
fabricação, número do 
lote, as informações 
nutricionais do produto 
e a data de validade 
mínima de 6 meses na 
data da entrega.

R$ 7,59 R$ 1.366,20

40 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

MAIS SABOR GRAMAS 9000 Camomila seca para 
infusão de chá, 1ª 
qualidade. Deve 
conter especificidade 
do produto e data de 
validade.

R$ 0,20 R$ 1.800,00

41 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

MAIS SABOR Kg 219 Canela em casca 1 kg de 
1ª qualidade.

R$ 47,00 R$ 10.293,00

42 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

MAIS SABOR Kg 2 Canela em pó: 
embalagem de 30 
gramas (no máximo)

R$ 5,00 R$ 10,00



Ano 7 | 1574ª Edição | Vigência: 05/11/2019 PAG. 14DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

43 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2436 Cará-inhame de 1ª 
qualidade - Fresco 
de ótima qualidade, 
firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie, 
em perfeito estado 
de desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de: 
sujidade, rachaduras, 
cortes e perfurações. 
Peso e tamanho 
padrão.

R$ 7,10 R$ 17.295,60

44 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PAULISTÃO Kg 7704 Carne bovina de 
segunda - Picada 
em cubos, cortada 
manualmente resfriada 
(acém). Coloração e 
odor característico, 
macia, picada em 
cubos, limpa de aparas, 
com no máximo 3% de 
gordura. Cor variando 
de vermelho cereja 
a vermelho escuro, 
acondicionado em 
embalagem íntegra 
adequada e resistente, 
com rotulagem 
especificando o 
peso e tipo, data de 
processamento, data 
de validade, endereço 
e com registro de 
inspeção animal no sif, 
sie ou sim. Não serão 
aceitas carnes cortadas 
à maquina, com odor, 
cor e sabor impróprios 
ao produto e/ou 
aspecto amolecido. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria. Entregar em 
pacotes de no máximo 
2kg.

R$ 20,50 R$ 
157.932,00

45 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PAULISTÃO Kg 6936 Carne bovina moída 
resfriada de 2ª  (acém) 
livre de aparas, com no 
máximo 3% de gordura, 
deverá apresentar 
odor característico, cor 
variando de vermelho 
cereja a vermelho 
escuro, condicionado 
em embalagem integra 
adequado e resistente, 
com rotulagem 
especificando o peso, 
tipo da carne, data 
de processamento, 
data de validade, 
endereço e com 
registro de inspeção 
animal no sif, sie ou 
sim. Não serão aceitas 
carnes com odor, cor 
e sabor impróprios 
ao produto e/ou 
aspecto amolecido, 
pegajoso, esverdeado e 
pardacento. Necessário 
transporte em carro 
com câmara fria. 
Entregar em pacotes de 
no máximo 2kg.

R$ 19,90 R$ 
138.026,40

46 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PAULISTÃO Kg 7476 Carne de primeira 
resfriada de 1ª 
qualidade - Tipo bife 
(contra - file ou coxão 
mole), macia, com 
coloração e odor 
característico, cortada 
em bifes, cor variando 
de vermelho cereja 
a vermelho escuro, 
condicionado em 
embalagem íntegra 
adequado e resistente, 
com rotulagem 
especificando o 
peso e tipo, data de 
processamento, data 
de validade, endereço 
e com registro de 
inspeção animal 
no sif, sie ou sim. 
Não serão aceitas 
carnes com odor, cor 
e sabor impróprios 
ao produto e/ou 
aspecto amolecido, 
pegajoso, esverdeado e 
pardacento. Necessário 
transporte em carro 
com câmara fria. 
Entregar em pacotes de 
no máximo 2kg.

R$ 27,40 R$ 
204.842,40

47 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PAULISTÃO Kg 3786 Carne para almôndega 
- Carne de segunda, 
coloração e odor 
característicos, livre 
de aparas, ambos com 
certificado de inspeção 
da vigilância sanitária. 
Enviar no formato de 
almôndega. Isenta de 
soja e derivados de soja. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria. Entregar em 
pacotes de no máximo 
5kg.

R$ 19,70 R$ 74.584,20

48 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PAULISTÃO Kg 1992 Carne seca (carne de 
sol) de 1°qualidade 
- deverá apresentar 
odor característico, 
acondicionado em 
embalagem integra 
adequado e resistente, 
com rotulagem 
especificando o peso, 
tipo da carne, data de 
fabricação, data de 
validade, endereço 
e com registro de 
inspeção animal no 
sif, sie ou sim. Não 
serão aceito carne com 
odor, excesso de sal, 
cor e sabor impróprios 
ao produto e/ou 
aspecto amolecido, 
pegajoso, esverdeado e 
pardacento. Necessário 
transporte em carro 
com câmara fria. 
Entregar em pacotes de 
no máximo 2kg.

R$ 36,50 R$ 72.708,00

49 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PAULISTÃO Kg 6354 Carne suína picada 
de 1ª qualidade - 
tipo pernil. Cortada 
manualmente 
(resfriada), isenta de 
cartilagem e nervo, cor 
e odor característico, 
acondicionado em 
embalagem íntegra, 
com rotulagem 
especificando o peso e 
tipo da carne, data de 
fabricação, validade, 
endereço e com registro 
de inspeção animal 
no sif,  sie  ou  sim.  
Não  serão  aceitas  
carnes  cortadas  à 
maquina, com odor, 
cor e sabor impróprios 
ao produto e/ou 
aspecto amolecido, 
descongelado. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria. Entregar em 
pacotes de no máximo 
2kg.

R$ 23,50 R$ 
149.319,00

50 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2944 Cebola de cabeça 
1ª qualidade - 
Aparência fresca e 
sã, perfeito estado de 
desenvolvimento. Isento 
de danos e defeitos 
de natureza física ou 
mecânica, doenças, 
brotos, terra aderente, 
sujidades e defensivos 
agrícolas. Peso e 
tamanho uniforme, com 
boa apresentação.

R$ 6,00 R$ 17.664,00

51 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA MAÇO 2040 Cebolinha verde (maço) 
de 1ª qualidade - 
Folhas com aparência 
fresca e sã, colhidas 
ao atingir o grau de 
evolução completa 
e perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Isento de danos e 
defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades 
entre outros, em 
perfeita condição para 
consumo.

R$ 4,70 R$ 9.588,00

52 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 5124 Cenoura de 1ª 
qualidade - Fresca 
de ótima qualidade, 
compacta, firme de 
coloração uniforme, 
lisa, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em 
perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento 
de doenças, brotos, 
sujidade, rachaduras, 
cortes e perfurações. 
Peso e tamanho 
uniforme com boa 
apresentação.

R$ 6,00 R$ 30.744,00

53 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

LEAO Pacote 770 Chá mate puro de 1ª 
qualidade, embalagem 
de 250 gramas. 
Acondicionado em 
caixa.

R$ 10,63 R$ 8.185,10

54 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 5280 Chuchu de 1ª qualidade 
- Aparência fresca e sã, 
de ótima qualidade, 
compacto, firme de 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em 
perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de 
sujidade, rachaduras, 
cortes e perfurações. 
Peso e tamanho 
padrão.

R$ 6,50 R$ 34.320,00
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55 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

SINHÁ Kg 15 Colorau: (urucum) 
pó fino, homogêneo, 
coloração vermelho 
intensa, com 
identificação do 
produto, marca do 
fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. 
O produto deverá ter 
registro.

R$ 2,90 R$ 43,50

56 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PAULISTÃO Kg 6264 Costela bovina resfriada 
picada - Ponta de 
agulha, coloração e 
odor característico, 
com no máximo 5% de 
gordura. Cor variando 
de vermelho cereja 
a vermelho escuro, 
condicionado em 
embalagem íntegra 
adequado e resistente, 
com rotulagem 
especificando o peso, 
tipo da carne, data de 
processamento, data 
de validade, endereço 
e registro de inspeção 
animal no sif, sie ou 
sim. Não serão aceitas 
carnes com odor, cor 
e sabor impróprios 
ao produto e/ou 
aspecto amolecido, 
pegajoso, esverdeado 
e pardacento. Deverá 
vir picada. Necessário 
transporte em carro 
com câmara fria. 
Entregar em pacotes de 
no máximo 5kg.

R$ 19,50 R$ 
122.148,00

57 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PIF PAF Kg 5904 Costela suína picada de 
1ª qualidade - Deverá  
apresentar  cor  e  
odor característico, 
acondicionado em 
embalagem integra, 
adequado  e  resistente,  
com  rotulagem  
especificando  o 
peso, tipo da carne, 
data de fabricação e 
validade, com registro 
de inspeção animal 
no sif, sie ou sim. 
Não serão aceitas 
carnes com odor, cor 
e sabor impróprios 
ao produto e/ou 
aspecto amolecido, 
descongelado, 
pegajoso, esverdeado 
e pardacento. Deverá 
vir picada. Necessário 
transporte em carro 
com câmara fria. 
Entregar em pacotes de 
no máximo 5kg.

R$ 21,00 R$ 
123.984,00

58 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA MAÇO 2714 Couve (feche) de 1ª 
qualidade - Folhas 
com aparência fresca 
e sã, colhidas ao 
atingir o grau de 
evolução completa 
e perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Isento de danos e 
defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, 
parasitas, larvas e 
defensivos agrícolas.

R$ 5,00 R$ 13.570,00

59 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 1494 Couve-flor de 1ª 
qualidade - Aparência 
fresca e sã, de ótima 
qualidade, compacto, 
firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie, 
em perfeito estado 
de desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de 
sujidade, rachaduras, 
cortes e perfurações. 
Peso e tamanho 
padrão.

R$ 7,50 R$ 11.205,00

60 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

OURO Kg 9864 Coxa e sobre coxa de 
frango de 1ª qualidade 
- Embalagem intacta, 
deverá constar data 
da fabricação data de 
validade e número do 
lote do produto. Não 
deverá apresentar 
superfície úmida, 
pegajosa, partes 
flácidas ou consistência 
anormal. Só serão 
aceitos produtos com 
a comprovação da 
inspeção sif/dipoa. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria.

R$ 10,00 R$ 98.640,00

61 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

MAIS SABOR Pacote 45 Cravo da índia de 1ª 
qualidade - Pacote 
de 50 g. 

R$ 5,50 R$ 247,50

62 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

TRIANGULO Und 469 Creme de leite 
embalagem de 200 
gr de 1ª qualidade 
- O produto deve 
apresentar cor e 
textura característica. 
Na embalagem deverá 
constar data de 
fabricação, número do 
lote e as informações 
nutricionais do produto.  
Validade  mínima  de  6 
meses   na   data   da   
entrega.   O produto 
que apresentar 
deformação ou 
qualquer abertura será 
devolvido.

R$ 3,28 R$ 1.538,32

63 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

SINHA Und 225 Creme de milho 500 
gr de 1ª qualidade 
- O produto deve 
apresentar cor e 
textura característica. 
Na embalagem deverá 
constar data de 
fabricação, número do 
lote e as informações 
nutricionais do produto. 
Validade mínima de 
6 meses na data da 
entrega.

R$ 1,63 R$ 366,75

64 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

GOIALLI Und 236 Extrato de tomate 
concentrado de 850 
gramas de primeira 
qualidade, embalagem 
deve constar data de 
fabricação, data de 
validade e número 
do lote do produto. 
O extrato de tomate 
deve ser preparado 
com frutos maduros 
escolhidos, sãos, 
sem pele e sem 
sementes. O produto 
deve estar isento de 
fermentações e não 
indicar processamento 
defeituoso. Validade 
mínima de 6 meses na 
data de entrega.

R$ 9,23 R$ 2.178,28

65 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

AMAFIL Kg 615 Farinha de mandioca 
tipo biju 1 kg de 1ª 
qualidade - Fabricadas 
a partir de matérias 
primas limpas, isentas 
de matéria terrosa, 
não podendo estar 
úmidas, fermentadas 
ou rançosas. Produto 
obtido pela ligeira 
torração da raladura 
das raízes de 
mandioca previamente 
descascada, lavada. 
Embalagem integra de 
1 kg. Na embalagem 
deverá constar data da 
fabricação e validade 
mínima de 6 meses na 
data da entrega.

R$ 9,00 R$ 5.535,00

66 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

ARAGUAIA Kg 120 Farinha de trigo tipo 
1 de 1ª qualidade 
- Embalagem de 
1kg, 100% puro, pó 
branco, fino e de 
fácil escoamento, 
não devendo estar 
empedrado e isento 
de sujidades. Na 
embalagem deverá 
constar data da 
fabricação, validade 
e número do lote do 
produto. Validade 
mínima de 8 meses na 
data da entrega.

R$ 3,89 R$ 466,80

67 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

DANIELA Und 3240 Feijão carioca tipo 
1 de 1ª qualidade 
- Embalagem de 
1 kg,  "in natura", 
grãos de tamanhos 
e formas naturais, 
maduros, limpos e 
secos sendo isentos 
de grãos mofados e 
impurezas e metades. 
Deverá constar data da 
fabricação, da validade 
e o número do lote.

R$ 6,70 R$ 21.708,00

68 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

TITULAR Pacote 336 Feijão preto - tipo 1 - "in 
natura" embalagem de 
1 kg de 1º qualidade 
-  grãos de tamanhos 
e formas naturais, 
maduros, limpos e secos 
sendo isentos de grãos 
mofados e impurezas.- 
contendo data da 
fabricação, validade e 
lote; prazo de validade 
mínima de 6 meses na 
data da entrega. 

R$ 7,00 R$ 2.352,00
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69 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

ROYAL Und 39 Fermento em pó 250 
gr de 1ª qualidade 
- O produto deve 
apresentar cor e 
textura característica. 
Na embalagem deverá 
constar data da 
fabricação, número do 
lote e validade mínima 
de 6 meses na data da 
entrega. O produto que 
apresentar deformação 
em sua embalagem será 
devolvido.

R$ 8,69 R$ 338,91

70 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

SINHA Pacote 128 Fubá de milho fino 
embalagem intacta de 
1kg de 1º qualidade 
- na embalagem 
deverá conter: data da 
fabricação, validade e 
lote. Validade mínima 
de 8 meses na data 
da entrega. O produto 
deve estar livre de 
qualquer impureza que 
o descaracterize, livre 
de umidade.

R$ 2,60 R$ 332,80

71 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

BREDZKE GRAMAS 5400 Gelatina diet, diversos 
sabores de 1ª 
qualidade.

R$ 0,28 R$ 1.512,00

72 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

BRETZKE GRAMAS 5940 Gelatina em pó de 1ª 
qualidade - diversos 
sabores.

R$ 0,06 R$ 356,40

73 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

BOMSABOR Und 1440 Geléia diet em 
Blister/sachê de 15g 
aproximadamente cada, 
de ótima qualidade. 
Diversos sabores.

R$ 0,50 R$ 720,00

74 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

BOMSABOR Und 15552 Geléia em Blister/
sachê de 15g 
aproximadamente cada, 
de ótima qualidade. 
Diversos sabores.

R$ 0,40 R$ 6.220,80

75 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 1360 Jiló de 1ª qualidade - 
Aparência fresca e sã, 
de ótima qualidade, 
firme, de coloração 
uniforme verde escuro, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em 
perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Isento de danos e 
defeitos de natureza 
física, parasitas. Peso e 
tamanho padrão.

R$ 9,00 R$ 12.240,00

76 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 3720 Laranja tipo pera de 
1ª qualidade - com 
70% de maturação, 
sem danificações 
físicas, casca integra. 
Isenta de substâncias 
terrosas, sujidades, 
odor e sabor estranho. 
Peso por unidade de 
aproximadamente 
150 g.

R$ 4,00 R$ 14.880,00

77 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

LEITE MEL Litro 32290 Leite de vaca de 
saquinho, in natura 
integral tipo c 
pasteurizado de 1ª 
qualidade - Deverá 
ser acondicionado em 
embalagem plástica 
íntegra de 1 litro, 
adequada e resistente, 
com identificação do 
tipo, data de validade, 
número do lote e com 
registro do sif/dipoa 
ou sie. Necessário 
transporte em carro 
com câmara fria.

R$ 3,65 R$ 
117.858,50

78 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

LEITBOM Und 2034 Leite de vaca desnatado 
de caixa (longa 
vida) 1 litro de 1ª 
qualidade - Deverá 
está acondicionado em 
embalagem íntegra, 
adequada e resistente, 
com identificação do 
tipo, data de validade, 
número do lote e com 
registro do sif/dipoa 
ou sie.

R$ 4,00 R$ 8.136,00

79 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 1795 Limão (tipo taiti) de 1ª 
qualidade - Próprio para 
consumo na data da 
entrega, com aspecto 
firme, sem amassados e 
casca íntegra.

R$ 6,95 R$ 12.475,25

80 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

BELLO Kg 1400 Linguiça calabresa de 
1ª qualidade - Deverá 
apresentar odor 
característico, textura 
firme, acondicionado 
em embalagem integra 
sendo adequada 
e resistente, com 
rotulagem contendo 
o peso e tipo, data de 
validade e com registro 
de inspeção animal.  
Não serão aceitas 
linguiças com odor, 
cor e sabor impróprios 
ao produto. Obs. Não 
será aceita linguiça 
de origem caseira. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria.

R$ 18,08 R$ 25.312,00

81 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

BELLO Kg 2841 Linguiça de frango de 
1ª qualidade - Deverá 
apresentar odor 
característico, textura 
firme, acondicionado 
em embalagem íntegra 
sendo adequada 
e resistente, com 
rotulagem contendo 
o peso e tipo, data de 
validade e com registro 
de inspeção animal.  
Não serão aceitas 
linguiças com odor, 
cor e sabor impróprios 
ao produto. Obs. Não 
será aceita linguiça 
de origem caseira. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria.

R$ 15,60 R$ 44.319,60

82 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

PIF PAF Kg 3030 Linguiça de porco de 
1°qualidade - deverá 
apresentar odor 
característico, textura 
firme, acondicionado 
em embalagem íntegra, 
adequada e resistente, 
com rotulagem 
contendo o peso e 
tipo, data de validade 
e com registro de 
inspeção animal.  Não 
serão aceito linguiças 
com odor, cor e sabor 
impróprios ao produto. 
Obs. Não será aceito 
linguiça de origem 
caseira. Deverão conter 
inspeção do sif/dipoa. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria.

R$ 19,00 R$ 57.570,00

83 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

MAIS SABOR Pacote 194 Louro (Folha) 7 gr de 1ª 
qualidade - O produto 
deve apresentar cor e 
textura características. 
Na embalagem deve 
constar data de 
fabricação, número do 
lote e validade.

R$ 2,30 R$ 446,20

84 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 4533 Maçã de 1ª qualidade 
- Tipo comum com 70% 
de maturação, sem 
danificações físicas, 
casca íntegra. Isenta de 
substâncias terrosas, 
sujidades, resíduos de 
defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. 
Peso por unidade de 
aproximadamente 
90gr. Com cor, sabor e 
aroma característicos da 
espécie.

R$ 7,70 R$ 34.904,10

85 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

ARAGUAIA Pacote 1155 Macarrão espaguete de 
500gr de 1ª qualidade 
- Com ovos ou sêmola, 
acondicionado 
em embalagem 
transparente intacta. 
A embalagem deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número do 
lote, data da fabricação, 
data de validade. 
Validade mínima de 
6 meses na data da 
entrega. O produto 
deve estar livre de 
umidade ou qualquer 
outra impureza que 
o descaracterize, 
não deve apresentar 
aspecto quebradiço.

R$ 2,39 R$ 2.760,45

86 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

ARAGUAIA Pacote 1035 Macarrão parafuso de 
500 gr de 1ª qualidade 
- Com ovos ou sêmola, 
acondicionado 
em embalagem 
transparente intacta. 
A embalagem deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote, data de fabricação 
e validade mínima de 
6 meses na data de 
entrega.

R$ 2,62 R$ 2.711,70

87 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

ARAGUAIA Pacote 1045 Macarrão picado de 
500 gr de 1ª qualidade 
- Com ovos ou sêmola, 
acondicionado 
em embalagem 
transparente intacta, 
contendo dados 
de identificação do 
fabricante, valor 
nutricional, data da 
fabricação, lote e 
validade mínima de 
6 meses na data da 
entrega. O produto 
deve estar livre de 
umidade ou qualquer 
outra impureza que 
o descaracterize, 
não deve apresentar 
aspecto quebradiço.

R$ 2,39 R$ 2.497,55
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88 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

MARIA Und 642 Maionese cremosa de 
500 gr de 1ª qualidade 
- Emulsão cremosa 
obtida com ovos e 
óleos vegetais, com 
adição de condimentos, 
substancia  comestível  
e  sem  corantes,  de 
consistência cremosa, 
na cor amarelo claro, 
com cheiro e sabor 
próprios, isento de 
sujidades e seus 
ingredientes de 
preparo em perfeito 
estado de conservação, 
acondicionada em 
frasco plástico, 
vidro ou tetra parck 
hermeticamente 
fechado, validade 
mínima de 6 meses a 
contar da entrega.

R$ 5,64 R$ 3.620,88

89 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2420 Mamão maduro de 
1ª qualidade - Sem 
amassados, casca 
íntegra, sem apresentar 
sujidades, odor e sabor 
estranho.

R$ 6,50 R$ 15.730,00

90 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2150 Mandioca descascada, 
embalagem de 1 kg, de 
1ª qualidade - Picada, 
de cozimento rápido,  
fresca, de ótima 
qualidade, compacta, 
firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie, 
em perfeito estado 
de desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alteram 
a conformação e 
aparência. Isento de 
sujidade, rachaduras, 
cortes e perfurações. 
Peso e tamanho 
padrão.

R$ 5,90 R$ 12.685,00

91 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 528 Maracujá de 1ª 
qualidade. Sadio, 
fresco, sem danificações 
físicas, casca integra. 
Isenta de substâncias 
terrosas, sujidades, 
odor e sabor estranho, 
em perfeita condição de 
apresentação.

R$ 12,80 R$ 6.758,40

92 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DELICIA Und 2410 Margarina com sal de 
1 kg de 1ª qualidade 
- Embalagem intacta, 
indústria brasileira, 
inspecionada 
pelo ministério da 
agricultura, 0% de 
gorduras trans, mínimo 
de 65% lipídios. Na 
embalagem deverá 
constar data de 
fabricação, data de 
validade e número 
do lote do produto. 
Validade mínima de 
6 meses na data da 
entrega.

R$ 11,49 R$ 27.690,90

94 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 3120 Melancia de 1ª 
qualidade. Redonda, 
graúda, de primeira 
qualidade, livre de 
parasitas e larvas, 
tamanho e coloração 
uniforme, devendo 
ser bem desenvolvidas 
e maduras, com 
polpa firme e intacta, 
acondicionada a granel.

R$ 2,70 R$ 8.424,00

95 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 1856 Melão amarelo de 1ª 
qualidade. Tamanho 
e coloração uniforme, 
devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, 
com polpa intacta e 
firme, acondicionado 
em caixa de papelão.

R$ 9,80 R$ 18.188,80

96 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

PACHA Kg 20 Milho para canjica: 
Produto de boa 
qualidade, branca em 
embalagem primária, 
saco polietileno 
atóxico resistente, 
termossoldado de 500g. 
Rótulo com informação 
nutricional, data de 
validade e lote

R$ 3,40 R$ 68,00

97 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

PACHA Kg 20 Milho para Pipoca: 
Premium, classe 
amarelo, grupo duro, 
tipo 1.Rótulo com 
informação nutricional, 
data de validade e 
lote.Informação sobre 
glúten. 

R$ 3,80 R$ 76,00

98 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Und 15858 Milho verde (espiga 
adulta tamanho padrão) 
de 1ª qualidade - 
Descascado, isento 
de doenças em 
perfeita condição de 
apresentação. Frescos 
de ótima qualidade, 
macio de coloração 
uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie, 
em perfeito estado 
de desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de 
sujidade e doença. 
Espigas com peso e 
tamanho padrão.

R$ 2,40 R$ 38.059,20

99 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

COMIGO Und 3170 Óleo de soja refinado 
900 mL de 1ª qualidade 
- Obtido de matéria 
prima vegetal em bom 
estado sanitário, em 
recipiente de 900 ml. 
Deverá estar isento de 
substâncias estranhas 
a sua composição. 
Aspecto límpido, cor 
e odor característicos. 
Validade 6 meses na 
data da entrega.

R$ 4,31 R$ 13.662,70

100 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

MAIS SABOR Pacote 55 Orégano - embalagem 
de 500g  de 1°qualidade 
- o produto deve 
apresentar cor e textura 
características. Na 
embalagem devem 
constar: data de 
fabricação, número do 
lote e validade.

R$ 36,00 R$ 1.980,00

101 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA CARTELA 402 Ovo branco 30 und. na 
cartela de 1ª qualidade 
- Selecionados com 
cascas limpas, sem 
trincas ou rachaduras, 
em bandejas com 
30 und cada. Deve 
apresentar prazo de 
validade e origem do 
produto.

R$ 13,40 R$ 5.386,80

102 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

Pacote 72 Pão de forma de 1ª 
qualidade - peso 
aproximado de 500 
gr, Fabricado a partir 
de matéria prima de 
primeira qualidade sã 
e limpa.  Não serão 
aceitos produtos mal 
assados, queimados 
e de características 
organolépticas 
anormais. Deverá estar 
acondicionado em 
embalagem adequada, 
constar data da 
fabricação e a data da 
validade do produto.

R$ 7,00 R$ 504,00

103 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

Und 5000 Pão de queijo: 
Fabricado com 
matéria prima de 
primeira qualidade, 
isentos de matéria 
terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de 
conservação, sem bolor. 
Unidades pequenas, de 
aproximadamente 20g, 
assados ao ponto.

R$ 0,25 R$ 1.250,00

104 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

Und 18000 Pão francês 25 gr de 1ª 
qualidade - Com boa 
aparência e qualidade, 
com miolo branco e 
casca de cor dourada 
brilhante e homogênea, 
crocante e fresco. Serão 
rejeitados pães mal 
assados, queimados, 
amassados, achatados 
e "embatumados 
aspecto massa pesada" 
e de características 
organolépticas 
anormais.

R$ 0,30 R$ 5.400,00

105 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

Und 329398 Pão francês 50 gr de 1ª 
qualidade - Com boa 
aparência e qualidade, 
com miolo branco e 
casca de cor dourada 
brilhante e homogênea, 
crocante e fresco. Serão 
rejeitados pães mal 
assados, queimados, 
amassados, achatados 
e "embatumados 
aspecto massa pesada" 
e de características 
organolépticas 
anormais.

R$ 0,58 R$ 
191.050,84
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106 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

Und 712 Pão integral (tipo 
pão de forma) de 1ª 
qualidade. Fabricado a 
partir de matéria prima 
de primeira qualidade 
sã e limpa.  Não serão 
aceitos produtos mal 
assados, queimados 
e de características 
organolépticas 
anormais. Deverá estar 
acondicionado em 
embalagem adequada, 
peso aproximado de 
500 gr, constar data da 
fabricação e a data da 
validade.

R$ 7,00 R$ 4.984,00

107 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

OURO Kg 12336 Peito de frango sem 
osso de 1ª qualidade 
- Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação data de 
validade e número do 
lote do produto. Não 
deverá apresentar 
superfície úmida, 
pegajosa, partes 
flácidas ou consistência 
anormal. Só serão 
aceitos produtos com 
a comprovação da 
inspeção sif/dipoa. 
Necessário transporte 
em carro com câmara 
fria.

R$ 12,70 R$ 
156.667,20

108 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 1990 Pepino de 1ª qualidade 
- Aparência fresca e sã, 
de ótima qualidade, 
compacto, firme de 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em 
perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Isento de 
sujidade, rachaduras, 
cortes e perfurações. 
Peso e tamanho 
padrão.

R$ 6,20 R$ 12.338,00

109 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 67,5 Pimenta cumari amarela 
de 1°qualidade - frescas 
de ótima qualidade, 
compacta, firme de 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, 
em perfeito estado 
de desenvolvimento, 
própria para consumo.

R$ 28,00 R$ 1.890,00

110 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 129 Pimenta de cheiro de 
1ª qualidade - Frescas 
de ótima qualidade, 
compacta, firme de 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor 
típico da espécie, 
em perfeito estado 
de desenvolvimento, 
própria para consumo.

R$ 28,00 R$ 3.612,00

111 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DO ZÉ Kg 45 Polvilho doce de 1ª 
qualidade - Embalagem 
de 1 Kg, 100% puro, 
pó branco, fino e de 
fácil escoamento, 
não devendo estar 
empedrado e isento 
de sujidades. Na 
embalagem deverá 
constar data de 
fabricação, validade 
e número de lote do 
produto. Validade 
mínima de 8 meses 
a partir da  data de 
fabricação.

R$ 5,37 R$ 241,65

112 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2598 Quiabo de 1ª qualidade 
- Sem danificações 
físicas, superfície 
íntegra. Com cor, sabor 
e aroma característicos 
da espécie. Isenta de 
substâncias terrosas, 
sujidades, resíduos de 
defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. 
Não será aceito quiabo 
duro. Peso e tamanho 
padrão.

R$ 9,80 R$ 25.460,40

113 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

COMANDER Pacote 3 Ração canina adulta, 
pacote de 25Kg de 1ª 
qualidade. Data de 
validade mínima de 
6 meses, embalagem 
intacta.

R$ 106,00 R$ 318,00

114 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DANYDOG Pacote 2 Ração canina filhote, 
pacote de 25Kg de 1ª 
qualidade. Data de 
validade mínima de 
6 meses, embalagem 
intacta.

R$ 155,00 R$ 310,00

115 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

COOL CAT Pacote 2 Ração para felino, 
pacote de 25Kg de 1ª 
qualidade. Data de 
validade mínima de 
6 meses, embalagem 
intacta.

R$ 150,00 R$ 300,00

116 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

MONADA GRAMAS 13950 Rapadura em formato 
de blocos, com no 
máximo 50g cada. 
Feita de matéria prima 
de ótima qualidade. 
Deve conter data de 
fabricação e validade 
na embalagem. A 
embalagem deve ser 
íntegra, sem furos.

R$ 0,06 R$ 837,00

117 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2310 Repolho verde de 1ª 
qualidade - Aparência 
fresca e sã, de ótima 
qualidade, compacto, 
firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie, 
em perfeito estado 
de desenvolvimento. 
Não serão permitidos 
danos que lhe alterem 
a conformação e 
aparência. Peso e 
tamanho padrão.

R$ 5,70 R$ 13.167,00

118 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA MAÇO 2250 Rúcula de 1ª qualidade 
- Folhas com aparência 
fresca e sã, de boa 
qualidade. Isento 
de danos e defeitos 
de natureza física 
ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, 
parasitas e larvas e 
defensivos agrícolas.

R$ 5,20 R$ 11.700,00

119 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

SO SAL Und 810 Sal iodado 1 Kg de 
1ª qualidade - Sal 
refinado para cozinha,  
embalagem intacta, não 
contém glúten. Deverá 
constar: informação 
nutricional, data da 
fabricação, lote e 
validade de 12 meses na 
data da entrega.

R$ 1,60 R$ 1.296,00

120 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA MAÇO 2154 Salsinha (maço) de 
1ª qualidade - Folhas 
com aparência fresca 
e sã, colhidas ao 
atingir o grau de 
evolução completa 
e perfeito estado de 
desenvolvimento. 
Isento de danos e 
defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades 
entre outros, em 
perfeita condição para 
consumo.

R$ 5,50 R$ 11.847,00

121 JOSE NERI PEREIRA 
O ZEZINHO - ME

 N. Sra. 
Aparecida

Und 19025 Sanduíche de pão 
francês de 1ª qualidade 
-  Fabricado a partir 
de matéria prima de 
primeira qualidade, 
contendo: pão francês 
de 50 gr, uma fatia de 
apresuntado e uma 
fatia de mussarela, 
não inferiores a 
1mm e espessura, 
inspecionados e 
frescos; fatiados na 
hora do preparo do 
sanduíche. Embalados 
individualmente em 
sacos plásticos para 
lanche.

R$ 2,50 R$ 47.562,50

122 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

88 Und 78 Sardinha em lata 125 
Gr de 1ª qualidade - 
Ingredientes: Sardinha, 
água de constituição ( 
Ao próprio suco), óleo 
de soja, sal. Cheiro 
e cor característico, 
embalagem intacta, 
não contendo 
nenhum amassado. 
Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 4,20 R$ 327,60

123 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 1380 Suco de caju 
acondicionado em 
garrafa de 500ml de 
1ª qualidade. Validade 
de no mínimo 8 meses 
na data da entrega. 
Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 3,55 R$ 4.899,00

124 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

DA FRUTA Und 1116 Suco de goiaba 
acondicionado em 
garrafa de 500 ml de 
1ª qualidade. Validade 
de no mínimo 8 meses 
na data da entrega. 
Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 3,38 R$ 3.772,08
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I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de 
Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro 
de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em 
forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo 
de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de 
computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições 
estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. 123/2019, o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, 
visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá 
contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que 
tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 
fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação 
das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor 
registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da 
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a 
assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará 
à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado 
nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue 
mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos 
bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, em 
até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de 
depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do 
documento fiscal competente, juntamente com os documentos 
pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO.

125 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 450 Suco de laranja 
concentrado de 
1°qualidade - 
acondicionado em 
garrafa de 500 ml. 
Validade de no mínimo 
8 meses na data da 
entrega. Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 5,90 R$ 2.655,00

126 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 846 Suco de manga 500 
mL, de 1°qualidade 
- acondicionado em 
garrafa de 500ml, 1º 
qualidade. Validade 
de no mínimo 8 meses 
na data da entrega. 
Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 4,00 R$ 3.384,00

127 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 1196 Suco de maracujá 
concentrado 500ml, 
de 1ª qualidade - 
Acondicionado em 
garrafa. Validade de 
no mínimo 8 meses 
na data da entrega. 
Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 6,90 R$ 8.252,40

128 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 988 Suco de pêssego 1000 
ml de 1ª qualidade 
- Acondicionado em 
caixas, Validade de no 
mínimo 8 meses na 
data da entrega. Na 
embalagem deverá 
constar data da 
fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 4,10 R$ 4.050,80

129 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 27 Suco de pêssego 
acondicionado em 
garrafa de 1000 mL, de 
1°qualidade. Validade 
de no mínimo 8 meses 
na data da entrega. 
Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 4,10 R$ 110,70

131 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 1116 Suco de uva 
acondicionado em 
garrafa de 500 mL, de 
1°qualidade. Validade 
de no mínimo 8 meses 
na data da entrega. 
Na embalagem 
deverá constar data 
da fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 6,00 R$ 6.696,00

132 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

DAFRUTA Und 1211 Suco de uva de 1000 
ml de 1ª qualidade 
- Acondicionado em 
caixas, Validade de no 
mínimo 8 meses na 
data da entrega. Na 
embalagem deverá 
constar data da 
fabricação, data de 
validade e número do 
lote do produto.

R$ 4,08 R$ 4.940,88

133 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 6944 Tomate de 1ª qualidade 
- Sem danificações 
físicas, casca integra 
e lisa, cor, sabor e 
aroma característicos 
da espécie. Isenta de 
substâncias terrosas, 
sujidades, resíduos de 
defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. 
Peso e tamanho padrão, 
próprio para consumo.

R$ 7,00 R$ 48.608,00

135 ROSALINA MARIA 
DE MORAES 
SOUZA

IN NATURA Kg 2260 Vagem de 1ª qualidade 
- Sem danificações 
físicas, casca integra. 
Com cor, sabor e 
aroma característicos 
da espécie. Isenta de 
substâncias terrosas, 
sujidades, resíduos de 
defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. 
Peso e tamanho 
padrão.

R$ 14,50 R$ 32.770,00

136 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE 
EIRELI-EPP

CASTELO Und 465 Vinagre acético branco 
750ml de 1ª qualidade 
- Na embalagem 
deverá constar data da 
fabricação, número  do  
lote,  as  informações  
nutricionais  do produto 
e a data de validade 
mínima de 6 meses na 
data da entrega.

R$ 3,70 R$ 1.720,50

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 
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b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;

c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa 
Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo 
MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à 
CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar 
novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua 
reapresentação e consequente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá 
sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, 
nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao 
Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de 
preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do 
compromisso assumido; e

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, 
visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior 
ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e 
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador da Ata poderá:

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 
Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser 
feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de 
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da 
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos 
fornecedores registrados será cancelado quando:

I. houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços;

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo 
determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do 
fornecedor;

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso 
deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação 
por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das 
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta 
ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão 
irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, 
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação 
fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da 
Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a 
ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

II. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo 
dia, na entrega do material/produto, incidente sobre a quantidade 
que deveria ter sido entregue, contado a partir da solicitação de 
entrega do produto/material encaminhada pela Administração.

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais, de atraso.

IV. Será de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando a empresa licitante se recusar ou atrasar na 
entrega do item licitado relacionado na Ordem de Fornecimento 
(OF), quando houver iminente risco de causar maiores danos 
ao paciente que aguarda o material/produto, que deverá ser 
comprovado  por relatório. Após o prazo contido na notificação 
extrajudicial sem que a empresa entregue o material/produto o 
contrato poderá ser rescindido imediatamente de forma unilateral 
pela CONTRATANTE, tendo amparo por documentos específicos de 
ambas as partes, resguardado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa.

V. suspensão temporária do direito de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos;

VI. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
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penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá 
ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação 
de multas:

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não 
acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, 
desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no 
desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos 
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso 
na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento 
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a 
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quarta, poderá o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
- GO optar pela rescisão desta.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da 
Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, 
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do 
fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 
Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO 
DE JATAÍ e/ou SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, 
ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o 
pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos, 
contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos 
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do 
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua 
cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada 
da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 
prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 
penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do MUNICÍPIO DE JATAÍ e/ou SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, facultada à contratada o 
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro 
de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações 
adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as 
dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo 
com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial n.123/2019 
e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, 
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de 
adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas 
descrições, quantidades e especificações constam no Termo de 
Referência - Anexo, do Pregão Presencial n.123/2019, conforme 
decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada de 23 
de outubro de 2019, e homologação feita pelo senhor Secretário 
Municipal de Saúde de Jataí.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do 
Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços 
nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste 
Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução 
desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.Fica eleito o foro da Comarca deste Município, 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, 
com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente 
Ata.

JATAI, 04 de novembro de 2019.
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LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

SANDULY CARLOS DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

CONTRATADA(S):

JOSE NERI PEREIRA O ZEZINHO - ME

ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA

DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI-EPP

Superintendência de Comunicação


