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ATOS DO EXECUTIVO
DECRETO 153, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
Declara ponto facultativo nas
repartições públicas municipais
na data que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que dia 28 de outubro, sexta-feira, é
comemorado o dia Nacional do Servidor Público, conforme art. 236 da
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarado PONTO FACULTATIVO o dia 28 de
outubro de 2022, sexta-feira, nas repartições públicas da administração
direta e indireta do Poder Executivo Municipal, para as comemorações
do Dia Nacional do Servidor Público.
Parágrafo único. O disposto no “caput” não se aplica às unidades
e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam
ser paralisados ou interrompidos.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, em 24 de outubro de 2022.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
PORTARIA 486, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei
Orgânica do Município, pelo art. 37, inciso V da Constituição Federal de
1988, Lei Orgânica do Município de Araguaína.
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CONSIDERANDO o art. 35, da Lei Municipal nº 1.323/93, em
que a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou
de oficio;
CONSIDERANDO o formulário de solicitação para exoneração
de cargo efetivo, da servidora CRISTIANE LOPES DA SILVA, matricula:
6941 nos termos do processo administrativo protocolado sob o nº
2022020363.
R E S O L V E:
Art.1º- EXONERAR, a pedido da servidora, a partir de 20 de
outubro de 2022, a servidora CRISTIANE LOPES DA SILVA do cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde;
Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
para que proceda com as anotações devidas;
Art. 3º - Declarar vacância do cargo mencionado no artigo
primeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeito a partir de 20 de
outubro de 2022.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
PORTARIA 487, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município
de Araguaína, Lei Municipal 2829/2012, 2870/2013, 3042/2017 e Lei
Complementar 077/2020.
CONSIDERANDO o inciso VII, do art. 34, da Lei Municipal
nº1323/93, em que a vacância do cargo público decorrerá de falecimento;
CONSIDERANDO a Certidão de Óbito do servidor JARDEL
LIMA DE ALMEIDA;
R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR vacância do cargo público em virtude do
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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falecimento do servidor JARDEL LIMA DE ALMEIDA, a partir do dia 20
de outubro de 2022, do cargo efetivo de Professor, lotado na Secretaria
Mul. Educação.
Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
para que proceda com as anotações devidas;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário, com efeitos retroativos ao dia 20
de agosto do ano corrente.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e Lei Complementar nº
036/2015.
CONSIDERANDO a previsão legal da Lei Complementar
036/2015 e a solicitação da servidora abaixo relacionada via processo
administrativo no sentido de reduzir a carga horária, sem que haja
desconto equivalente em seu salário.
CONSIDERANDO ainda, o Parecer Social e o resultado da
Junta Médica do Município, com relação ao presente benefício.
R E S O L V E:
Art. 1º - Deferir, pelo período de 06 (seis) meses, a partir da data
de sua publicação, o pedido de redução de 25% (vinte e cinco por cento)
da carga horária da servidora abaixo listada, sem que haja desconto
equivalente em seu salário, vencimento ou remuneração:
MAT.

LOTAÇÃO

EDICLEIA MARIA
FERNANDES DE SOUSA

25731

EDUCAÇÃO

PERICIA MÉDICA
06/09/2022

DEFERIDO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 240, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022
		
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Portaria de nº 004 de 01 de janeiro de 2021.

PORTARIA 488, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

NOME

WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína

PARECER
SOCIAL
DEFERIDO

Parágrafo Único: O horário reduzido de trabalho seguirá o
horário normal da Instituição, sendo vedado o cumprimento de 06 (seis)
horas corridas.
Art. 2º - Autorizo que, obedecidas às formalidades legais, seja
providenciado junto a Superintendência de Gestão de Pessoas da
Secretaria da Administração, o cumprimento da presente Portaria com
as anotações devidas.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito de Araguaína
PORTARIA 489, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do Município e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
do Município.
CONSIDERANDO cessão do Servidor THIAGO BARROS DE
SOUSA, no período 08 de agosto de 2022, até 31 de dezembro de 2022,
Governo do Estado do Tocantins, Portaria n° 364/2022;
CONSIDERANDO solicitação dos serviços prestados do
servidor supracitada e solicita o retorno das suas atividades ao Município
de Araguaína.
RESOLVE:
Art. 1°- CONCEDER, o retorno da cessão, para o servidor
THIAGO BARROS DE SOUSA, Agente de Arrecadação, matricula
20387, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia
e Inovação, a partir do dia 01 de novembro de 2022.
Art. 2°- Autorizo que, obedecidas às formalidades legais, seja
providenciado junto a Superintendência de Gestão de Pessoas da
Secretaria da Administração, o cumprimento da presente Portaria com
as anotações devidas.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

R E S O L V E:
Art.1º - Designar os servidores: LEONEL PEREIRA MELO
NISHIKAWA, Matrícula nº 46.354 e RAILDA MENDONÇA TAVEIRA
SOUSA, matrícula nº 20.466, para sem prejuízo de suas atribuições
normais, exercerem respectivamente, o encargo de Fiscal e Substituto do
Contrato abaixo especificado referente à fiscalização e acompanhamento
do citado contrato, para atender as necessidades desta Pasta, de acordo
com o Processo n. º 2022011138.
Nº CONTRATO

Nº PROCESSO

CONTRATADO

044/2022

2022011138

EDUARDO GOMES

Objeto: Contratação de Leiloeiro Público Oficial para a execução de
licitação na modalidade Leilão, na forma hibrida (presencial e online), de
bens móveis inservíveis e veículos.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas nos Contratos;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área de Contratos
e Convênios para as providências necessárias;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nas cláusulas contratuais, conforme
determina o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021
PORTARIA Nº 267 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria de n. 04 de 01 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO o Art. 1 da Lei nº 1323/93, que versa sobre
licença para tratar de interesse particular;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

3

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

CONSIDERANDO a Portaria nº 203 de 24 de agosto de 2022,
publicada no D.O.M 2.618, que concede a servidora licença para tratar
de interesse particular;
CONSIDERANDO o requerimento administrativo de retorno
da Licença por Interesse Particular por parte da servidora DENISE
BARRETO DE SOUSA, conforme processo nº 2022020308.
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder, o RETORNO às suas atividades normais, a
partir de 24 de outubro de 2022, da servidora DENISE BARRETO DE
SOUSA, matrícula: 24506, Professora, lotada na Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 2º Determinar à Superintendência de Pessoas para que
proceda com as anotações devidas.
Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 04/2021
PORTARIA Nº 268, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.
		
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, conferido através da Portaria de n. 004, de 01 de janeiro de 2021,
CONSIDERANDO o artigo 40, § 19 da Constituição Federal de
1988, observada a redação da Emenda Constitucional nº 103/2019, que
versa sobre o direito do abono permanência ao servidor público que opte
por permanecer em suas atividades;
CONSIDERANDO o artigo 34-E da Lei 2.324/2004 que
dispõe sobre o direito do abono permanência, equivalente ao valor de
sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a
aposentadoria compulsória;
CONSIDERANDO o requerimento administrativo de abono
permanência por parte da servidora a seguir nominada;
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a servidora abaixo nominada, o ABONO
PERMANÊNCIA, com início na folha de pagamento de OUTUBRO/2022,
no que pese ao implemento das condições para aposentadoria e
permanência.
SERVIDOR
CREUZA PRIMO DE ARAUJO SILVA

MATRICULA

PROCESSO
Nº

FAZ JUS A
PARTIR DE

288

2022017421

06/10/2022

Art. 2º - Determinar à Superintendência de Gestão de Pessoas
que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 004/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022
DATA: 24/10/2022
PROCESSO: 2022013238
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento
de embarcação completa, com equipamentos de transporte e proteção
náutica destinado para realização de eventos e demais demandas da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER do
Município de Araguaína - TO, conforme condições e especificações do
edital.
Aos vinte quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e
dois, nesta cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, no auditório da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Prefeitura
Municipal de Araguaína, situada à Rua 25 de Dezembro nº 265, Centro,
CEP: 77.804-901, Araguaína/TO, reuniram-se a partir das 09h:00min,

em sessão pública, o Pregoeiro, Victor Nathan Araújo Aguiar, Amanda
Cristina dos Santos – equipe de apoio e Lucélia Kelly R de C Pozzebon
– equipe de apoio; encarregados nos termos do Processo de licitação
n.º 2022013238, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA de
dirigir e julgar o PREGÃO PRESENCIAL n.º 047/2022 - Contratação de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de embarcação completa,
com equipamentos de transporte e proteção náutica destinado para
realização de eventos e demais demandas da SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE, CULTURA E LAZER do Município de Araguaína - TO, de
acordo com as condições e especificações constantes em edital. DO
COMPARECIMENTO: Iniciados os trabalhos, o Pregoeiro constatou que
nenhuma empresa compareceu. Apesar de o Edital ter sido devidamente
publicado no Jornal do Tocantins, Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Município e disponibilizado no site www.araguaina.to.gov.br
durante todo o período de publicação, sendo latente o desinteresse dos
fornecedores do ramo em atender ao chamado da Municipalidade. Ainda
assim, com todas as cautelas possíveis adotadas pela Municipalidade,
sendo notória a falta de interesse das empresas do ramo em participar
do presente certame, caracterizando licitação DESERTA. Desta forma,
o Presidente tem o entendimento de que a municipalidade ficou
impossibilitada de contratar pela melhor proposta e sugere a republicação
do edital. DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se
a presente ata, que, após lida e achada em conforme, vai assinada pelo
Presidente e os Membros da Comissão de Licitação.
Victor Nathan Araújo Aguiar
Pregoeiro
Lucélia Kelly R. de C. Pozzebon
Equipe de apoio

Amanda Cristina dos Santos
Equipe de apoio

AVISO DE LICITAÇÃO
A Superintendência de Licitações de Araguaína – TO, torna público que
fará realizar na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações,
localizada na Rua 25 de dezembro, nº 265, 1º andar, Centro, Araguaína
– TO (Prédio da Prefeitura Municipal), à licitação abaixo:
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2022. Abertura dia 11.11.2022 às
08h30min. Contratação de empresa para prestação de serviços de
perfuração em solo para poço artesiano de 8 e 6 polegadas, incluso
revestimento com tubo geomecânico e sistema de bombeamento –
fornecimento e instalação com execução de mureta padrão incluindo
mobilização e desmobilização destinados atender a demanda da
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (063) 3411- 7004 e
no guichê da CPL, no horário de 08h00min ás 12h00min e das 14h00min
às 18h00min, RETIRADA DO EDITAL NO SITE: www.araguaina.to.gov.
br.
Araguaína – TO, aos 24 dias de outubro de 2022.
WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUSA
Superintendente de Licitações

SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA, E LAZER
PORTARIA/SEMECL Nº 180/2022
ARAGUAINA – TO, 14 de outubro de 2022.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E
LAZER, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica
do Município e demais normas pertinentes, pela presente Portaria nº
011/2021, de 01/01/2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores Raimundo Filho Vieira Dias,
matrícula nº 44545, como fiscal e como suplente o servidor Patrícia
Pereira Almeida Sales, matrícula nº 44430, para sem prejuízo de suas
atribuições normais exercerem, respectivamente, a função de Fiscal
e Suplente do contrato abaixo especificado, referente à fiscalização
e acompanhamento do citado, para atender as necessidades desta
Pasta, de acordo com o Processo 2022019685 apenso ao Processo nº
2022007307.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Nº DO CONTRATO

CONTRATADA

092/2022

COMERCIAL GOIS EIRELI - CNPJ/MF nº 19.248.658/0001-45

Objeto: Aquisição de lixeiras para instalação em espaços públicos, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e
Lazer de Araguaína -TO, de acordo com as exigências estabelecidas no
Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2022 e seus Anexos.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I – Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas no Contrato;
II – Anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas,
bem como informar por escrito ao Departamento de Compras sobre tais
eventos;
III – Determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório ao Departamento de Compras para apreciação;
IV – Relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V – Opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 90 (noventa)
dias do final da vigência, logo após encaminhar para o departamento de
compras para as providências necessárias;
VI – Justificar ocorrências e promover o atendimento de
diligências quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII – Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII – Observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX – Manifestar-se por escrito, em forma de relatório, acerca do
referido ajuste contratual;
X – Exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2021
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 092/2022
Nº DO PROCESSO: 2022019885 apenso ao Processo nº 2022007307
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
CONTRATADA: COMERCIAL GOIS EIRELI - CNPJ/MF nº
19.248.658/0001-45
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento
de Contratação de Pessoa Jurídica Especializada no fornecimento de
lixeiras para instalação em espaços públicos de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 040/2022.
VALOR DO CONTRATO: R$ 165.486,00 (cento e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais)
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 8 (oito) meses iniciando a partir
da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FP: 122.2501.04.122.2006.2569;
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.52.99; Fichas: 20221580; Fonte:
15000000010000.
SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
Araguaína – (TO) 14 de Outubro de 2022.
Publique-se
JOSÉ APARECIDO DE SOUSA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
PORTARIA Nº 011/2021

SECRETARIA DA FAZENDA, CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
PROCESSO N. 2021014789
CONTRATO Nº 034/2021
ADITIVO N. º 001
CONTRATANTE: Secretaria Municipal Da Fazenda, Ciência, Tecnologia
E Inovação
CONTRATADA: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Estado do Tocantins – SEBRAE TO
CNPJ: 25.089.962/0001-90
OBJETO: prestação de serviços de ações de políticas públicas, de
melhoria do ambiente de negócios, de fomento ao empreendedorismo
e de promoção da competitividade empresarial com vista ao
desenvolvimento socioeconômico do Município de Araguaina-TO, por
meio do PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA do SEBRAE-TO,
conforme condições e especificações constantes no Processo n. º
2021014789
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação
VALOR GLOBAL: R$ 476.048,00 (Quatrocentos e setenta e seis mil e
quarenta e oito reais);
VIGÊNCIA: de 27/10/2022 à 26/10/2023
ASSINATURA: 21/10/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FP: 04.123.2001.2.304 - ED: 3.3.90.39.48- FICHA 20210694 – FONTE
010;
SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e
Inovação.
Araguaína – Estado do Tocantins, 24 de outubro de 2022
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação
Portaria 001/2021
EXTRATO DO CONTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
PROCESSO N. 2017080622
CONTRATO Nº 012/2017
ADITIVO Nº 05
CONTRATANTE: Secretaria Municipal Da Fazenda, Ciência, Tecnologia
E Inovação
CONTRATADA: IBAM – INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
CNPJ: 33.645.482/0001-96
OBJETO: Sistema de Gestão de ISS- na modalidade ASP em plataforma
WEB.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial.
VALOR GLOBAL: R$ 358.595,52 (Trezentos e cinquenta e oito mil
quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: de 31/10/2022 à 30/10/2023
ASSINATURA: 20/10/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FP: 04.122.0164.2596 - ED: 33.90.39.11 - FICHA 20220851– FONTE
010;
SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e
Inovação.
Araguaína – Estado do Tocantins, 24 de outubro de 2022
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação
Portaria 001/2021
EXTRATO DO 2° ADITIVO DE CONTRATO
PROCESSO N. 2020008560 CONTRATO Nº 008/2020 ADITIVO Nº 02
CONTRATANTE: Secretaria Municipal Da Fazenda, Ciência, Tecnologia
E Inovação CONTRATADA: TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAÇÃO
LTDA
CNPJ: 09.537.386/0001-40
OBJETO: Fornecimento de Serviços de INTERNET MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: Pregão Presencial n. º 003/2020
VALOR GLOBAL: R$ 23.880,00 (vinte e três mil oitocentos e oitenta
reais). VIGÊNCIA: de 01/11/2022 a 31/10/2023.
ASSINATURA: 20/10/2022 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FP: 04.123.2001.2.304 - ED: 33.90.39.11 - FICHA 20220851 – FONTE
010;
SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Inovação.
Araguaína – Estado do Tocantins, 21 de outubro de 2022
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação
Portaria 001/2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 24 da Lei Federal nº
8.666/93, e a vista do Parecer nº 987/2022 da Procuradoria Geral do
Município, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, processo nº 2022018950, com
fundamento no art.24, inciso II, para contratação da empresa: JOABSON
ALVES FRANÇA-ME, inscrita sob o CNPJ nº 04.530.182/0001-63, no
valor de R$ 1.910,00 (mil e novecentos e dez reais), para contratação
de empresa especializada em dedetização e limpeza de caixa d'água
para atender as demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura,
com vigência a partir da nota de empenho, afirmo ainda que a presente
aquisição não se trata de parcelas de uma mesma compra ou serviço,
e que a escolha do fornecedor se deu pelo menor preço ofertado e o
mesmo se encontra dentro do valor permitido no inciso II do art. 24 da
Lei Federal nº 8.666/93.
Araguaína - TO, 24 de outubro de 2022.
FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretário Municipal da Infraestrutura
Portaria nº 224/2022

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022
MODALIDADE:

Reurb-E

IMÓVEL:

Imóvel Público

WAGNER RODRIGUES BARROS, Prefeito Municipal de
Araguaína/TO, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO
o Termo de Cooperação n° 008/2021 firmado entre o Município de
Araguaína e o Tribunal de Justiça do Tocantins, com vistas a estabelecer
condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo entre
os cooperados, consubstanciado na formulação e implementação de
medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade
de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de
regularização fundiária urbana deste ente público municipal, com fulcro
no art. 14, I, da Lei Federal n° 13.465/17, DETERMINO a abertura do
procedimento administrativo de Regularização Fundiária Individual do
Lote nº 22, da Quadra 14, do Loteamento Setor Raizal.
Conforme a exigência prevista no art. 30, I da Lei da REURB
e considerando o Parecer Social 12/2022 (em anexo), fica declarada
modalidade, Reurb de interesse Específico Reurb–E, no Lote 22, Quadra
n° 14, do Loteamento setor “RAIZAL”, situado neste município.
Assim, com supedâneo no artigo 31, da Lei 13.465/2017,
proceda-se com as buscas necessárias para determinar a titularidade do
domínio dos imóveis onde está situado o lote informal a ser regularizado.
Publique-se no meio oficial.
Cumpra-se.
Araguaína - TO 24 de outubro de 2022.
WAGNER RODRIGUES BARROS
Prefeito Municipal de Araguaína

SECRETARIA DA SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 24 da Lei Federal nº
8.666/93, e a vista do Parecer nº 837/2022 da Procuradoria Geral do
Município, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, processo nº2022019938,
com fundamento no art.24, inciso II, para contratação da empresa:
FERPAM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº
19.010.976/0001-73, no valor de R$ 2.898,60 (dois mil e oitocentos e
noventa e oito reais e sessenta centavos), para aquisição de materiais
de consumo para atender as demandas da oficina da Secretaria
Municipal da Infraestrutura, com vigência a partir da nota de empenho,
afirmo ainda que a presente aquisição não se trata de parcelas de uma
mesma compra ou serviço, e que a escolha do fornecedor se deu pelo
menor preço ofertado e o mesmo se encontra dentro do valor permitido
no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

Processo: 2022018832
Interessado: RENOVE AMBIENTES PERSONALIZADOS
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS

Araguaína - TO, 24 de outubro de 2022.

Considerando, ainda, que a presente contratação de serviços não se
trata de parcelas de uma mesma compra, e que conforme cotações
colhidas pelo diretoria da Superintendência de Atenção Básica desta
Secretaria, a empresa RENOVE AMBIENTES PERSONALIZADOS,
CNPJ sob o nº 42.455.583/0001-95, além de apresentar o menor preço,
possui toda documentação necessária para contratação com o serviço
público e condições de fornecer os materiais solicitados no termo de
referência;

FREDERICO MINHARRO PRADO
Secretário Municipal da Infraestrutura
Portaria nº 224/2022

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROCEDIMENTO DE ABERTURA DA REURB
DECISÃO INSTAURADORA
PROCESSO REURB N°:

2022017001

LEGITIMADO

Antonio Luiz Pereira de Souza

NOME DO NÚCLEO:

Raizal

LOCALIZAÇÃO:

Lote 22, Quadra 14

DESPACHO Nº 09/2022
Considerando a imediata necessidade da contratação de empresa
especializada na confecção de armários planejados.
Considerando o DESPACHO Nº 06/2022, emitido pela Coordenação da
superintendência de atenção básica, bem como o Parecer Jurídico Nº
872/2022 emitido pela Procuradoria Geral Municipal;

Diante do exposto, RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação
da empresa supracitada, fundamentada no Artigo 24, inciso II, da Lei
Federal 8.666/93, pelo valor de R$ 11.770,00 (onze mil e setecentos e
setenta e sete reais);
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Araguaína – TO,
aos 20 dias do mês de outubro de 2022.
ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 07/2021

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 004/2017
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

Processo nº 2017084934
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: GOMES DE SOUSA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses,
e acréscimo do valor a ser reajustado pelo índice do IGPM do referido
contrato nº 004/2017
Modalidade: Dispensa de licitação com fulcro na Lei 8.666/93
Valor total anual: R$ 84.435,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta
e cinco reais)
Valor mensal: R$ 7.036,25,00 (sete mil e trinta e seis reais e vinte e cinco
centavos)
Data da Assinatura: 24/10/2022
Vigência: 31 /12/2022 a 30/12/2023
Dotação:
Funcional
programática

Elemento Despesa

10.302.0175.2607

33.90.39

Fonte

Ficha

15001002001040

20220325

15001002000040
16000000000000
16210000000000

20220326
20220327
20220328

Signatário: Secretária Municipal de Saúde
Araguaína/TO, 24 de outubro de 2022
Publique-se
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021
RETIFICAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.

um raio sobre a região da edificação da Feirinha, não sendo possível sua
recuperação.
CONSIDERANDO que o referido equipamento visa utilização
para inibir assaltos, furtos e registrar fatos ocorridos, controlar o perímetro
de toda a edificação; dada a importância de garantir a integridade e
segurança das pessoas que ali circulam.
CONSIDERANDO a justificativa da escolha do fornecedor com
base no menor preço, aferida após a realização de cotação pelo Setor
de Compras.
RESOLVE:
Art. 1º -RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com
fundamento no artigo 24, inciso II, da lei Federal n° 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, bem como toda a documentação carreada ao
feito, objetivando em favor das empresa: CENTRALFONE SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 86.909.074/0001-60, pelo
valor total de R$ 3.356,30 (Três mil, trezentos e cinquenta e seis reais
e trinta centavos);para fornecimento de equipamento DVR com Hd 2TB,
conforme descrição e exigências estabelecidas no Termo de Referência
nº 021/2022, cuja despesa correrá por conta do Funcional Programática
08.244.2011.2555, E.D. 4.4.90.52.33, Fonte 15000000010000, Ficha:
20220686 , tudo em conformidade com o processo de nº 2022019835,
parecer jurídico nº985/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário;
GABINETE DO SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO
DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITARIA - FUNAMC, aos 24 (vinte e
quatro) dias do mês de Outubro do ano 2022.
Neif Rocha Queiroz Gomes
Superintendente Geral da FUNAMC
Portaria nº 18 de 01/01/2021

RESOLVE:
Art. 1º - Fica retificado o extrato do Contrato nº 074/2022,
publicado no Diário Oficial do Município nº 2.647 de 10 de outubro de
2022, nos seguintes termos:
a)

Onde se lê: Vigência: 07/10/2022 a 06/10/2022;

b)

Leia-se: Vigência: 07/10/2022 a 06/10/2023;

Art. 2º - Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Araguaína/TO, 24 de outubro 2022.
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021

FUNAMC

PORTARIA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 38/2022, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.
O SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNDAÇÃO DE
ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA-FUNAMC, no uso de suas
atribuições legais, através da Portaria de n° 018, de 01 de Janeiro de
2021.
CONSIDERANDO os princípios que norteiam a Administração
Pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência
e razoabilidade;

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N°: 011/2021
PROCESSO N.º: 2021012817
CONTRATANTE: Fundação De Atividade Municipal Comunitária FUNAMC
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS S/A
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o
prazo de vigência, do contrato n°11/2021 de Locação de Veículos,
sem fornecimento de motorista e combustível, visando atender as
necessidades da Fundação de Atividade Municipal Comunitária –
FUNAMC, pelo período de 12 meses, a contar da data de 25/10/2022.
Os preços contratuais ficam reajustados no percentual de 11,92%,
correspondente a variação do Índice Nacional de preços ao ConsumidorINPC, aplicados a partir de 01 de julho de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial n° 021/2021- ARP nº
059/2021
VALOR ESTIMADO: R$ 22.240,68 (Vinte dois mil duzentos e quarenta
reais e sessenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2022
DATA DA VIGENCIA: 25/10/2022 a 24/10/2023.
DOTAÇÃO: F.P: 08.122.2006.2475, E.D: 33.90.33, FICHA: 20220676,
FONTE: 1500000001000.
SIGNATÁRIO: FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA
- FUNAMC
Araguaína – Estado do Tocantins, 24 de Outubro de 2022.
Publique-se
NÚBIA COSTA MARINHO
Presidente da FUNAMC
Portaria nº 366 de 19/01/2021

PROCURADORIA

CONSIDERANDO a indicação do Departamento de Compras
externando a necessidade da aquisição de equipamentos e ferramentas,
por meio de dispensa de licitação, em razão do valor.
CONSIDERANDO a necessidade de substituição de equipamento
DVR danificado devido a uma descarga elétrica proveniente da queda de

PORTARIA/PGM Nº 022/2022, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.
O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais conferidas pela
Portaria nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o servidor Weberson da Silva Gomes/Matrícula
nº 22702, e a servidora Ysabella Burjack Turíbio/Matrícula n° 44518, para
sem prejuízo de suas atribuições normais exercer, respectivamente, a
função de Fiscal do Contrato abaixo especificado, referente à fiscalização
e acompanhamento do citado contrato, para atender as necessidades
desta Pasta, de acordo com o Processo Nº 2022019523/2022:
Nº do contrato

Empresa

022/2022

JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ: 28.028.063/0002-56

Objeto: Prestação de serviço de locação de veículo.
Art. 2º - São atribuições do fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas
avençadas no Contrato;
II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as
irregularidades eventualmente encontradas, as providências que
determinaram os incidentes verificados e o resultado das medidas, bem
como informar por escrito a Área de Contratos e Convênios sobre tais
eventos;
III - determinar providências para retificação de irregularidades
encontradas e incidentes, imediatamente comunicando através de
relatório a Área de Contratos e Convênios para apreciação;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogações
de vigência ou aditamentos do objeto, com antecedência de 60
(sessenta) dias do final da vigência, logo após encaminhar para a Área
de Contratos e Convênios para as providências necessárias;
VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de diligências
quando solicitado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato dentro dos limites dos
créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente em forma de
relatório, acerca do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova ou substitua às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que apresentar
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos do especificado no Edital de
Licitação e seus anexos e nas cláusulas contratuais, conforme determina
o art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gustavo Fidalgo e Vicente
Procurador Geral do Município
Portaria nº 005/2021.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 022/2022
PROCESSO N. 2022019523.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araguaína/Procuradoria Geral
do Município
CONTRATADO: JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI.
OBJETO: Prestação de serviço de locação de veículos.
MODALIDADE: Carona da Ata de Registro de Preço, com fulcro na Lei
nº 8.666/93.
VALOR ORDINÁRIO R$: 32.280,00 (trinta e dois mil duzentos e oitenta
reais).
DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2022.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO:
21.21.10.04.062.2007.2314.339033,
Fonte
15000000010000, ficha 20221447.
SIGNATÁRIO: Procuradoria Geral do Município, Araguaína - Estado do
Tocantins, 24 de outubro de 2022.
Publique-se.
GUSTAVO FIDALGO E VICENTE
Procurador Geral do Município
Portaria nº 005/2021

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

PUBLICAÇÃO PARTICULAR

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
O PRIME LABORATORIO LTDA, cadastrada sob o CNPJ
02.237.056/0001-90 com nome fantasia LABORATORIO PRIME torna
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente, a(s) RENOVAÇÃO DA LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO para a atividade de LABORATÓRIO
DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA, no seguinte endereço
AVENIDA TOCANTINS, N° 1.263, LOTE 16, QUADRA 90, CENTRO,
ARAGUAÍNA - TO. O empreendimento se enquadra na Resolução
COEMA/TO nº 07/2005 e no Decreto Municipal de Araguaína 176/2019
que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
TORNEADORA LIRA - LTDA, inscrita sob o CNPJ: 44.844.482/0001-31,
com nome fantasia TORNEADORA LIRA, torna público que requereu
junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente, a Licença Ambiental de Regularização (LAR), para serviços
de usinagem, tornearia e solda, localizada na Av. Bernardo Sayão,
800 – Vila Nova - Araguaína/TO. O empreendimento se enquadra na
Resolução CONAMA nº. 237/1997 que dispõe sobre o licenciamento
ambiental desta atividade.

SEMED - ESCOLAS MUNICIPAIS
CEI MUNICIPAL LUSINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
PORTARIA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº
07/2022 DO PROCESSO nº 80 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
A/O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E
MESTRES DO CEI LUSINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO, no uso
das atribuições, pelo presente.
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de uma
empresa especializada no fornecimento de Seguro Patrimonial e Predial
para atendimento da determinação do Secretário desta pasta;
CONSIDERANDO o levantamento de preços realizado junto as
empresas do ramo, buscando a melhor proposta e tendo como critério o
Termo de Referência.
RESOLVE:
Art. 1º - RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO com
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, em
favor da pessoa jurídica ALIANÇA DO BRASIL S/A , inscrita no CNPJ:
01.378.407/0001-10, no valor total de R$ 2.086,19 (Dois Mil e Oitenta
e seis reais e dezenove centavos), cuja despesa correrá por conta da
Autonomia Financeira.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
LIDIANE DIAS
Nome Da Associação
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CANUTO BRAGA
ARAGUAÍNA - TOCANTINS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 055/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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8
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11.757,20
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IN NATURA

50
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30,94

6,75

945,00

BONARE

7

20

2.394,00

11,00

495,00

SOTRIGO

120

380

23,94

7,75

2.247,50

ROXINOL

6

18

450,00

MUKY

260

100

2.325,00

BRASÇUCAR

5

6,00

VALOR
TOTAL

IN NATURA

20

4,65

IN NATURA

4

VALOR
UNIT.

BOM DE MESA

75

MARCA

IN NATURA

2

500

ESPECIFICAÇÃO
ABACAXI PÉROLA - 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
ABÓBORA CABOTIÁ - 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
polpa firme, livres de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
ACHOCOLATADO EM PÓ - Em pó
instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom
claro a escuro. Enriquecido com vitaminas,
embalagem primária, própria, fechada a
vácuo, constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, modo de preparo,
data de fabricação, validade e lote visíveis.
Embalagem do produto de 400 g.
AÇUCAR CRISTAL - 1ª qualidade de origem
vegetal, acondicionada em plástico atóxico
com rótulo e contendo 2kg do produto;
constituído fundamentalmente de sacarose
de cana-de-açúcar, livre de fermentação,
isento de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais. Deverá conter
dados de identificação, data de fábrica,
validade mínima de 12 meses.
ALFACE LISA - 1ª qualidade, folhas verdes
e/ou arroxeadas, in natura, tamanho
uniforme, livres de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
Pesando no mínimo 350 g cada maço/
molho.
ALHO BRANCO - bulbo inteiriço - De 1ª
qualidade, coloração branca ou arroxeada;
com tamanho uniforme; sem perda de
bubilho; sem estar brotado; chocho;
deteriorado;
desidratado;
queimado;
polpa externa; sem perfuração de praga;
dano mecânico, graúdo, cabeça inteira
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos
curados. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - Tipo 1.
Constituídos de grãos inteiros, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, o produto não deve
apresentar grãos disformes, percentual de
impureza acima de 5% (grãos queimados,
pedras, cascas e carunchos), cheiro forte,
intenso e não característico, preparação
dietética final inadequada. Embalagem: deve
estar intacta, acondicionada em pacotes de
5kg, em polietileno transparente. Validade:
mínimo de 6 meses a partir da entrega.
BETERRABA - Fresca; firme; intacta; média;
não apresentar defeitos interno e externo;
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos
médios, uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, sem corpos estranhos ou terra.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CANELA EM PÓ - Pura, livre de sujidades
e contaminantes. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade,
quantidade do produto, e número do registro
no Ministério da Agricultura, contendo 50gr
ou 100gr de peso líquido. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de
entrega do produto.
CARNE BOVINA CUBO DE 2ª - Acém - 2ª
qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou
purpura; sem manchas esverdeadas; de
acordo com a legislação sanitária e ministro
de agricultura; nome e composição do
produto; lote; data de fabricação e validade;
número de registro no órgão oficial;
endereço de fabricante, e embalados em
saco plástico de polietileno, atóxico com
percentual aceitável de 10% de gordura, sua
apresentação deve ser resfriada (0° a 7°c)

PKS

1

QUANT.

JBS

ITEM

17

CARNE BOVINA EM TIRAS DE 2ª - Acém 2ª qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou
purpura; sem manchas esverdeadas; de
acordo com a legislação sanitária e ministro
de agricultura; nome e composição do
produto; lote; data de fabricação e validade;
número de registro no órgão oficial;
endereço de fabricante, e embalados em
saco plástico de polietileno, atóxico com
percentual aceitável de 10% de gordura, sua
apresentação deve ser resfriada (0° a 7°c)
CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª - Acém - 2ª
qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou
purpura; sem manchas esverdeadas; de
acordo com a legislação sanitária e ministro
de agricultura; nome e composição do
produto; lote; data de fabricação e validade;
número de registro no órgão oficial;
endereço de fabricante, e embalados em
saco plástico de polietileno, atóxico com
percentual aceitável de 10% de gordura, sua
apresentação deve ser resfriada (0° a 7°c)
CENOURA - 1ª Qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
CORANTE EM PÓ - Constituído de pó
fino de coloração avermelhada. Não
deve
apresentar
sujidade,
umidade,
bolor, rendimento insatisfatório, mistura e
peso insatisfatório. Embalagem: intacta,
condicionadas em pacotes de polietileno
transparente contendo 100g de peso liquido.
Fabricação: máximo até 60 dias. Validade:
mínimo de 1 ano.
COUVE MANTEIGA - 1ª qualidade,
folhas verdes escuros, in natura, tamanho
uniforme, livres de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
Pesando no mínimo 450 g cada maço/
molho.
EXTRATO DE TOMATE - Simples e
concentrado embalado em latas ou caixa
com peso liquido de 340 g aproximadamente;
Prazo mínimo de validade 6 meses. O
produto deve estar acondicionado em
caixas de papelão lacradas com fita
adesiva de modo a garantir o transporte
e armazenamento; não devem estar
amassados; enferrujados e estufados. Não
devem conter perfurações; principalmente
nas costuras; não devem soltar ar com
cheiro azedo ou podre, quando abertos;
não devem apresentar manchas escuras e
ferrugem, na parte interna e deve conter
rótulo
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
- Tipo 1. Enriquecido com ácido fólico e
ferro na composição, com aspecto, sabor
e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Não deverá apresentar cor escura
ou mistura com outras farinhas, formação de
grumos (umidade), resíduos ou impurezas.
Embalagem: intacta, acondicionada em
pacotes
de
polietileno
transparente,
contendo 1Kg de peso líquido. Fabricação:
máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6
meses.
FEIJÃO CARIOCA - Tipo 01 - Pacote 1 Kg,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalagem
em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente claros os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
FRANGO (COXA SOBRECOXA) - em
cortes; coxa e sobrecoxa; característica (in
natura) congelado (até -12°c); validade de
03 meses; acondicionada em saco plástico
atóxico e inviolável de fácil visualização; e
etiqueta que identifique: prazo de validade,
carimbo de inspeção, etc. Devem ser isentas
de manchas, parasitas e larvas. Devem
apresentar odor e sabor característico.
FRANGO (PEITO) - sem tempero;
característica (in natura) congelado (até
-12°c); validade de 03 meses; acondicionada
em saco plástico atóxico e inviolável de fácil
visualização; e etiqueta que identifique:
prazo de validade, carimbo de inspeção, etc.
Devem ser isentas de manchas, parasitas
e larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico.
LARANJA PÊRA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para
o consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.

10,89

762,30

BONASA

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal Benedito Canuto Braga,
para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições e
especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.353.105/0001-88, estabelecida no endereço Rua 11, Qd. 18, Lt. 01,
Setor Coimbra, neste ato representada por Ronaldo Gonçalves da Silva,
portador da RG nº 315.337 2ª Via e CPF nº: 890.160.921-53, residente
no município Araguaína - TO
Fornecedor: SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA.

16,70

4.926,50

BONASA
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23,15

6.829,25

IN NATURA
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8

4,90

137,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

38

55

15

BONASA
IN NATURA

115

25,25

101,00

6,50

1.690,00

28

130

4,50

1.710,00

29

50

1,85

70,30

8,90

133,50

34

800

VALOR TOTAL

56.585,55

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022

36

25

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 055/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal Benedito Canuto Braga,
para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições e
especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se

45

200

MEXERICA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.

KISABOR

54

21

369,80

84,54

GAUCHO VERDURAS

380

140

28,18

7,35

1.029,00

GAUCHO VERDURAS

44

12

VALOR
TOTAL

6,60

759,00

KICALDO

260

3

VALOR
UNIT.

10,35

1.345,50

BSB

43

3

MARCA

11,05

552,50

ITALAC

4

18,49

506,25

ESPECIFICAÇÃO
AÇAFRÃO EM PÓ - Constituído de pó
fino de coloração cor amarelo-dourado,
extraída da raiz seca e moída da planta,
isento de sujidade e materiais estranhos.
Acondicionado em saco plástico contendo
100g do produto, identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
BATATA INGLESA - Lavada e selecionada;
em perfeito estado de conservação. De
primeira, suficientemente desenvolvidos,
com tamanho, aroma, sabor e cor próprios
da espécie, sem ferimentos ou defeitos
de origem física ou mecânica que afete
sua aparência, devem estar livres de
enfermidades (parasitas, larvas, fungos).
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CHEIRO-VERDE - Cebolinha e coentro - 1ª
qualidade, folhas verdes escuros, in natura,
tamanho uniforme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações
ou cortes) oriundos do manuseio e
transporte. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto. Pesando no mínimo 150 g cada
maço/molho.
FEIJÃO DE CORDA - TREPA PAU Tipo 01 - Pacote 1 Kg, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de material
terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies. Embalagem em
sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente claros os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
FEIJÃO PRETO - Tipo 01 - Pacote 1 Kg,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalagem
em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente claros os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
LEITE DE VACA - UHT (temperatura ultra alta
de pasteurização) - Leite esterilizado integral
UHT. Leite longa vida integral tetrapak,
caixas de 1000ml, fonte natural de proteínas
e cálcio, manter todas as características
naturais do leite in natura, inclusive teor de
gordura. Deverá constar na embalagem do
produto, tabela de informações nutricionais,
data de fabricação e prazo de validade
e registro no ministério da agricultura.
validade mínima de 120 dias podendo ficar
armazenado em temperatura ambiente.
LIMÃO TAITI - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.

8,89

7.112,00

GAUCHO VERDURAS

42

6,75

QUANT.

6,50

162,50

GAUCHO VERDURAS

20

subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.536.683/0001-70, estabelecida no endereço Rua das Goiabeiras, Qd.
39, Lt. 03, Nº: 12, Setor Tereza Hilário Ribeiro, neste ato representada
por Juarez de Oliveira Lopes, portador da RG nº 41042 e CPF nº:
590.480.181-53, residente no município Araguaína - TO
Fornecedor: JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES - ME
ITEM

DELICIA

41

75

1.264,00

DELICIA

40

7,90

BONAMILHO

160

2.055,00

IN NATURA

38

27,40

VITASAL

75

IN NATURA

37

LINGUIÇA SUINA - Congelada (até-12°C)
ou resfriada (0° a 7°C). Devem estar
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico, intacto e etiqueta que identifique:
prazo de validade, carimbo de inspeção, etc.
Devem ser isentas de manchas, parasitas
e larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico. Deve ser entregue fatiado ou
em peça, conforme solicitado.
MACARRÃO ESPAGUETE - com sêmola,
enriquecido com ferro e ácido fólico,
aspecto, sabor e cheiro próprios, isento
de sujidades, materiais terrosos, detritos
animais e vegetais. Acondicionada em pct
plástico atóxico contendo 500g do produto e
contendo rótulo.
MANDIOCA - 1ª qualidade, com casca,
selecionada de ótima qualidade, compacta,
firme, coloração uniforme, aroma, cor,
típicos da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e
a aparência. Necessita estar isenta de
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e
perfurações. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
MARGARINA COM SAL - Ingredientes: óleos
vegetais líquidos e interesterificados, água,
sal, leite desnatado reconstituído, vitamina
a (1.500 u.i./ 100g), estabilizantes: mono
e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina
de soja e ésteres de poliglicerol de ácidos
graxos, conservador sorbato de potássio,
acidulante ácido lático, aromatizantes,
antioxidantes: edtacálcico dissódico, bht e
ácido cítrico e corante natural de urucum e
cúrcuma. Não contém glúten. Embalagem:
pote de polietileno resistente, contendo 500g
de peso líquido. Fabricação: máximo de 30
dias. Validade: mínimo de 6 meses.
MARGARINA SEM LACTOSE - margarina
com sal, ingredientes: creme de leite,
cloreto de sódio, enzima lactase e corante
natural comum urucum. Não contém glúten.
Embalagem: pote de polietileno resistente,
contento 500 do peso liquido. Fabricação:
máxima de 30 dias. Validade: mínimo de 6
meses.
MASSA PARA CUSCUZ EM FLOCOS
MILHO - com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, acondicionado em pacote atóxico
contendo 500g do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. Prazo de
validade: mínimo de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante."
MELANCIA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para
o consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
SAL REFINADO - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em plástico atóxico
contendo 1kg do produto, deve constar na
embalagem: composição, registro, peso
líquido e prazo de validade de no mínimo 1
ano a contar da data da entrega.
TOMATE - 1ª qualidade, polpa firme e
intacto; isento de enfermidades; material
terroso e umidade externa anormal; livres
de resíduos de fertilizantes; sujidades;
parasitas e larvas; esterilizado em atmosfera
modificada. Tamanho médio, apresentando
grau médio de maturação, com casca
sã, sem rupturas, livre de enfermidades,
isento de partes pútridas. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
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SAFRA
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9

7,58

1.516,00

VALOR TOTAL

12.561,04

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

PROCESSO: 055/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

290

48

2.460

51

110

53

40

ANDORINHA
IN NATURA
IN NATURA

6,43

525,00

35,40

849,60

12,12

3.514,80

0,85

19

140

25

200

35

200

39

660

46

90

52

26

3.858,00

37,50

2.091,00

8,80

968,00

6,96

278,40

VALOR TOTAL

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022

390,00

12.595,00

ESPECIFICAÇÃO
CEBOLA BRANCA - 1ª qualidade fresca;
graúda; mais de 70% da superfície do bulbo
coberta pela película externa da cebola; sem
defeitos externo e interno; como brotado;
dano mecânico mancha negra; sem película;
sem podridão. Não brotada, sem danos
fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos,
tenra e com brilho, turgescentes, intactas.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA amarela ou branca - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em embalagem
de polipropileno original do fabricante
com 1 Kg do produto; livre de umidade e
fragmentos estranhos, registro no Ministério
da Agricultura ±SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data
de vencimento estampado na embalagem
especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
LEITE ZERO LACTOSE - Leite integral,
sem lactose, vitaminas (A, D e C) e minerais
(ferro e zinco) e estabilizantes trifosfatos
de sódio, monofosfato de sódio, difosfato
de sódio e citrato de sódio. Deverá constar
na embalagem do produto, tabela de
informações nutricionais, data de fabricação
e prazo de validade e registro no ministério
da agricultura. validade mínima de 120 dias
podendo ficar armazenado em temperatura
ambiente.
MAMÃO FORMOSA - 1ª qualidade; livre de
sujidades, parasitos e larvas; tamanho e
coloração uniforme, casca livre de fungos,
tamanho médio a grande, consistência
íntegra e com maturação natural, não
apresentando cortes, fissuras, colorações
e manchas verdes, amareladas, cinzentas,
azuis, negras ou de ferrugem. Exclui-se
o recebimento de produtos atacados por
podridão ou quaisquer alterações que
os tornem impróprios para o consumo.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
MILHO VERDE EM CONSERVA Adicionada em embalagem original da
fábrica, embalado em lata, sendo que
esta não deve apresentar vestígios de
ferrugens, ou amassadura. Contendo 200gr,
a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Prazo de validade:
mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
QUEIJO TIPO RALADO - Com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, acondicionada em
pct de plástico atóxico contendo 500g ou
1kg do produto, contendo identificação do
produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante
e informações do mesmo, prazo de validade,
peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação. Embalagem em polietileno de
baixa densidade atóxico. Prazo de validade
superior a 6 meses a partir da data de
entrega do requisitante.

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

IN NATURA

47

7,80

QUANT.

7,28

1.019,20

PINDUCA

24

ITEM

7,86

1.572,00

PIRACANJUBA

30

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal Benedito Canuto Braga,
para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições e
especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
MHS SANTIAGO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.061.896/000175, estabelecida no endereço Rua 21, LT. 19, QD. 23A, S/Nº, Jardim
do Lago, neste ato representada por Marcia Holanda Sandes Santiago,
portador da RG nº 1.011.428 2ª Via e CPF nº: 031.016.861-99, residente
no município Araguaína - TO
Fornecedor: MHS SANTIAGO LTDA

9,76

1.952,00

IN NATURA

14

120,20

KIJOIA

14

30,05

VALOR
TOTAL

CAIPIRA

600

VALOR
UNIT.

VILA VELHA

11

50

MARCA

AGRANEL

10

4

ESPECIFICAÇÃO
AZEITE DE OLIVIA EXTRA VIRGEM - Azeite
de Olivia extra virgem puro sem mistura, com
acidez até 0,8 %, embalagem escura de 500
ml. Com identificação do produto e prazo
de validade ideal para consumo. Prazo de
validade de 06 meses após a data de entrega.
BANANA DA TERRA - 1ª qualidade, em
pencas, in natura, não podendo o talo estar
rígido e verde, polpa firme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em caixas de
polietileno, atóxico e intacto.
BANANA PRATA - 1ª qualidade, em pencas,
in natura, não podendo o talo estar rígido
e verde, polpa firme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em caixas de
polietileno, atóxico e intacto.
CAFÉ EM PÓ - Tipo torrado, apresentação
moído, com aspecto, sabor e cheiro próprios,
isento de sujidades, materiais terrosos,
detritos animais e vegetais. Acondicionada
em plástico atóxico contendo 250g do
produto, embalado à vácuo com registro da
data de fabricação e validade estampadas no
rótulo da embalagem, Validade mínima de 6
meses, contados à partir da data de entrega
pelo fornecedor.
FERMENTO QUÍMICO - Em pó, para
elaboração de bolos, com aspecto, sabor e
cheiro próprios, isento de sujidades, materiais
terrosos, detritos animais e vegetais.
Embalagem: intacta, condicionadas em latas
ou pacotes resistentes de 100g peso liquido.
Validade: mínimo de 8 meses.
ÓLEO DE SOJA - Isento de ranço e/ou outras
substâncias estranhas. Os frascos não podem
estar amassados e/ou sujidades. Óleo de soja
refinado, 100% natural, não deve apresentar
cheiro forte e intenso, volume insatisfatório,
mistura de outros óleos. Embalagem: intacta,
acondicionadas em embalagens plásticas
900 ml de peso liquido. Validade: mínimo de
10 meses
OVOS DE GRANJA - Vermelhos ou brancos
de galinha, frescos, tamanho médio ou
superior, pesando no mínimo 50g por
unidade, deve estar embalado em caixa
descartável, com capacidade para uma
dúzia, com identificação do produtor e prazo
de validade. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçada, devidamente lacrada
com fita adesiva e identificada com rótulo e
etiqueta, conforme legislação vigente. Deve
ter certificado de inspeção estadual (sie) ou
federal (sif), validade mínima de 30 dias da
data de entrega.
POLVILHO TIPO DOCE - Fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas, tipo 1. Produto
livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Embalagem em
polietileno atóxica, resistente bem vedada,
contendo 1kg do produto e prazo de validade
mínimo de 06 meses, a contar a partir da data
de entrega.
REPOLHO BRANCO - 1ª primeira qualidade;
tamanho e coloração uniformes; devendo ser
bem desenvolvido; firme e intacto, retirando
as folhas em excesso e deixando algumas
para proteção. Aparência frescas e sã, ótima
qualidade, compacto, aroma, cor e sabor
típico da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos danos
que lhe altere a conformação e aparência.
Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

CAIPIRA

9

QUANT.

IN NATURA

ITEM

PROCESSO: 055/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

7,67

5.062,20

QUERO

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal Benedito Canuto Braga,
para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições e
especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
K. R. MELO - EIRELI - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.768.305/000105, estabelecida no endereço Rua Mato Grosso, Nº 678, Loteamento São
Francisco, neste ato representada por Leonardo Gonçalves Machado,
portador da RG nº 51.520 2ª Via e CPF nº: 612.252.741-68, residente no
município Araguaína - TO
Fornecedor: K. R. MELO - EIRELI - ME

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

20,39

1.835,10

Q. M.

10

47,35

1.231,10

VALOR TOTAL

12.671,60

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

11

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 055/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

ITEM

49

QUANT.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

125

PÃO TIPO FRANCÊS - Pão massa, fina
embalagem: saco plástico transparente,
resistente e atóxico, hermeticamente vedado
de forma que o produto seja entregue íntegro,
com o rótulo contendo a identificação da
empresa e telefone, nome do produto, peso
e prazo de validade. O produto deverá
apresentar validade mínima de 24 horas após
entrega. Unidade de 50g

LIVRAMENTO

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal Benedito Canuto Braga,
para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições e
especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
C. C. SANTOS E CIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.828.492/0001-08, estabelecida no endereço Rua Bela Cecilia, Nº 27,
Loteamento Panorama, neste ato representada por Marcilvã Carneiro
Santos, portador da RG nº 0715466348 e CPF nº: 810.554.631-00,
residente no município Araguaína - TO
Fornecedor: C. C. SANTOS E CIA LTDA
VALOR
UNIT.

14,70

VALOR
TOTAL

ERRATA
CONSIDERANDO O ATA DE HOMOLOGAÇÃO, da Associação
de Apoio da Escola Municipal Prefeito João de Sousa Lima, publicado
no Diário Oficial do Município Nº 2.632 – sexta-feira, 16 de setembro de
2022.
CONSIDERANDO o erro de digitação na ATA DE
HOMOLOGAÇÃO supracitado a necessidade de retificação dos dados
relativos a baixo:
PROCESSO: 073/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
ONDE SE LÊ:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA
MUNICIPAL JOÃO DE SOUSA LIMA
LEIA-SE:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOÃO
DE SOUSA LIMA
Araguaína – Estado do Tocantins, 24 de outubro de 2022.
Publique-se
CÁSSIA SOARES DA COSTA PIRES
Presidente da Associação de Apoio da Escola
Municipal Prefeito João de Sousa Lima

1.837,50

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RAIMUNDO FALCÃO COELHO
ARAGUAÍNA - TOCANTINS

VALOR TOTAL

1.837,50

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022

ERRATA

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

CONSIDERANDO O AVISO DE RRESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO
, da Associação de Pais, Alunos e Mestres de Apoio á Escola Municipal
Vereador Raimundo Falção Coelho, publicado no Diário Oficial do
Município Nº 2.645 – quinta-feira, 06 de outubro de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

CONSIDERANDO o erro de digitação no AVISO DE RRESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO supracitado a necessidade de retificação dos
dados relativos a baixo:

PROCESSO: 055/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal Benedito Canuto Braga,
para o segundo semestre de 2022, de acordo com as condições e
especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º
002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
DSS SILVA VAREJISTA EIRELI - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.197.718/0001-70, estabelecida no endereço Rua Vitória Régia, Nº
127, Setor Itapuan, neste ato representada por Deusdade Sousa Santos
Silva, portador da RG nº 76.936 e CPF nº: 590.602.981-87, residente no
município Araguaína - TO
Fornecedor: DSS SILVA VAREJISTA EIRELI - ME

ONDE SE LÊ:
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 070/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 002/2022
LEIA-SE:
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 070/2022
Araguaína – Estado do Tocantins, 24 de outubro de 2022.
Publique-se
JEANY GONÇALVES MOREIRA
Presidente da Associação de Pais, Alunos e Mestres de Apoio à Escola
Municipal Vereador Raimundo Falcão Coelho
ERRATA

VALOR
TOTAL

CONSIDERANDO O ATA DE HOMOLOGAÇÃO, da Associação de Pais,
Alunos e Mestres de Apoio á Escola Municipal Vereador Raimundo
Falção Coelho, publicado no Diário Oficial do Município Nº 2.646 – sextafeira, 07 de outubro de 2022.

14,00

9.520,00

CONSIDERANDO o erro de digitação na ATA DE HOMOLOGAÇÃO
supracitado a necessidade de retificação dos dados relativos a baixo:

VALOR TOTAL

9.520,00

ITEM

QUANT.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

50

680

POLPA DE FRUTAS (ABACAXI, ACEROLA,
GOIABA, CAJÁ, CAJÚ) - in natura - congelado,
contendo aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionado em saco de polietileno atóxico
contendo 1kg do produto e com rótulo. 100%
polpa segundo MAPA.

DO
VALE

VALOR
UNIT.

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

ONDE SE LÊ:
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 070/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 002/2022
LEIA-SE:
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 070/2022
Araguaína – Estado do Tocantins, 24 de outubro de 2022.

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOÃO DE SOUSA LIMA
ARAGUAÍNA TOCANTINS

Publique-se
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

77

31

77

32

6

33

265

34

5

7

12

41

250

9

10

13

18

13

48

30

50

51

5

4

32

IN NATURA

530,15

IN NATURA

1

4,61

VALOR
TOTAL

6,64

99,60

MULK

3

VALOR
UNIT.

20,68

20,68

IN NATURA

15

29,05

348,60

IN NATURA

2

MARCA

IN NATURA

115

ESPECIFICAÇÃO
ABACAXI PÉROLA - 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
ABÓBORA CABOTIÁ - 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livres de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
ACHOCOLATADO EM PÓ - Em pó
instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom
claro a escuro. Enriquecido com vitaminas,
embalagem primária, própria, fechada a
vácuo, constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, modo de preparo,
data de fabricação, validade e lote visíveis.
Embalagem do produto de 400 g.
ALHO BRANCO - bulbo inteiriço - De 1ª
qualidade, coloração branca ou arroxeada;
com tamanho uniforme; sem perda de
bulbilho; sem estar brotado; chocho;
deteriorado;
desidratado;
queimado;
polpa externa; sem perfuração de praga;
dano mecânico, graúdo, cabeça inteira
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos
curados. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
BANANA DA TERRA - 1ª qualidade, em
pencas, in natura, não podendo o talo
estar rígido e verde, polpa firme, livres
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em caixas de polietileno,
atóxico e intacto.
BANANA PRATA - 1ª qualidade, em pencas,
in natura, não podendo o talo estar rígido
e verde, polpa firme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações
ou cortes) oriundos do manuseio e
transporte. Deve, estar acondicionadas em
caixas de polietileno, atóxico e intacto.
CAFÉ EM PÓ - Tipo torrado, apresentação
moído, com aspecto, sabor e cheiro próprios,
isento de sujidades, materiais terrosos,
detritos animais e vegetais. Acondicionada
em plástico atóxico contendo 250g do
produto, embalado à vácuo com registro da
data de fabricação e validade estampadas no
rótulo da embalagem, Validade mínima de 6
meses, contados a partir da data de entrega
pelo fornecedor.
CEBOLA BRANCA - 1ª qualidade fresca;
graúda; mais de 70% da superfície do bulbo
coberta pela película externa da cebola; sem
defeitos externo e interno; como brotado;
dano mecânico mancha negra; sem película;
sem podridão. Não brotada, sem danos
fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos,
tenra e com brilho, turgescentes, intactas.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.

KIJOIA

1

QUANT.

7,47

5,80

36,94

97,11

290,00

147,76

321,60

15,90

1.224,30

24,55

1.890,35

4,77

28,62

8,43

2.233,95

5,20

26,00

4,25

1.062,50

8,85

265,50

1,45

7,25

VALOR TOTAL

8.922,83

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022
IN NATURA

ITEM

IN NATURA

30

KICALDO

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
E FERNANDES DA SILVA SANTOS inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 10.774.009/0001-03, estabelecida no endereço, Rua São João
Batista, Nº 795 Qd.09 Lt.39, CEP: 77.808-100 Setor Céu Azul, neste
ato representada por EDILENE FERNANDES DA SILVA SANTOS,
portador da RG nº 1.321.708 e CPF nº :716.685.861-34 e-mail luizcomercialmatheus@gmail.com residente no município Araguaína TO
Fornecedor: E FERNANDES DA SILVA SANTOS

10,72

BONASA

PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

BONASA

30

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

153,50

IN NATURA

27

ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA
ARAGUAÍNA TOCANTINS

6,14

PIRACANJUBA

25

IN NATURA

22

COUVE MANTEIGA - 1ª qualidade, folhas
verdes escuros, in natura, tamanho uniforme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. Pesando no
mínimo 450 g cada maço/molho.
FEIJÃO DE CORDA - TREPA PAU Tipo 01 - Pacote 1 Kg, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de material
terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies. Embalagem em
sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente claros os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
FRANGO (COXA SOBRECOXA) - em
cortes; coxa e sobrecoxa; característica (in
natura) congelado (até - 12°c); validade de
03 meses; acondicionada em saco plástico
atóxico e inviolável de fácil visualização; e
etiqueta que identifique: prazo de validade,
carimbo de inspeção, etc. Devem ser isentas
de manchas, parasitas e larvas. Devem
apresentar odor e sabor característico.
FRANGO (PEITO) - sem tempero;
característica (in natura) congelado (até
-12°c); validade de 03 meses; acondicionada
em saco plástico atóxico e inviolável de
fácil visualização; e etiqueta que identifique:
prazo de validade, carimbo de inspeção, etc.
Devem ser isentas de manchas, parasitas
e larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico.
LARANJA PÊRA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
LEITE DE VACA - UHT (temperatura ultra alta
de pasteurização) - Leite esterilizado integral
UHT. Leite longa vida integral tetrapak, caixas
de 1000ml, fonte natural de proteínas e cálcio,
manter todas as características naturais
do leite in natura, inclusive teor de gordura.
Deverá constar na embalagem do produto,
tabela de informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade e registro no
ministério da agricultura. validade mínima
de 120 dias podendo ficar armazenado em
temperatura ambiente.
LIMÃO TAITI - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
MELANCIA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos
atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto
POLVILHO TIPO DOCE - Fabricado a partir
de matérias-primas sãs e limpas, tipo 1.
Produto livre de matéria terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e vegetais.
Embalagem em polietileno atóxica, resistente
bem
vedada, contendo 1kg do produto e prazo
de validade mínimo de 06 meses, a contar a
partir da data de entrega.
SAL REFINADO - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em plástico atóxico
contendo 1kg do produto, deve constar na
embalagem: composição, registro, peso
líquido e prazo de validade de no mínimo 1
ano a contar da data da entrega.

IN NATURA

JEANY GONÇALVES MOREIRA
Presidente da Associação de Pais, Alunos e Mestres de Apoio à Escola
Municipal Vereador Raimundo Falcão Coelho

MATUTO
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GOLFINHO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

12

5,48

175,36

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

10

25

90

26

25

28

29

15

2,500

249,48

7,92

5

43

3,200

49

6,500

52

2

QUEIJO TIPO RALADO - Com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, acondicionada em pct
de plástico atóxico contendo 500g ou 1kg do
produto, contendo identificação do produto,
especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e informações
do mesmo, prazo de validade, peso líquido
e rotulagem de acordo com a legislação.
Embalagem em polietileno de baixa densidade
atóxico. Prazo de validade superior a 6 meses a
partir da data de entrega do requisitante.
TOMATE - 1ª qualidade, polpa firme e intacto;
isento de enfermidades; material terroso e
umidade externa anormal; livres de resíduos
de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas;
esterilizado
em
atmosfera
modificada.
Tamanho médio, apresentando grau médio de
maturação, com casca sã, sem rupturas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

SAFRA

7,56

39

7,90

355,50

DELICIA

271,20

45

18,92

94,60

20,70

66,24

46,80

304,20

8,70

17,40

VALOR TOTAL 2.975,23

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

205,92

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

12,86

7,82

703,80

10,88

272,00

128,60

PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
MHS SANTIAGO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.061.896/000175, estabelecida no endereço, Rua 21 QD.23A, LT 19 , Bairro Lago Azul
I , CEP 77.829-284 , Araguaína-TO neste ato representada por MARCIA
HOLANDA SANDES SANTIAGO, portador da RG nº 1011428- SSP/TO e
CPF nº 031.016.861-99 Telefone 63 92894093, e-mail luansantiago29@
gmail.com residente no município Araguaína-TO.
Fornecedor: MHS SANTIAGO LTDA
ITEM

12,83

38,00

QUANT.

6

25

8

200

192,45

95,00

ESPECIFICAÇÃO
ALFACE LISA - 1ª qualidade, folhas verdes e/
ou arroxeadas, in natura, tamanho uniforme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
Pesando no mínimo 350 g cada maço/molho.
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - Tipo 1.
Constituídos de grãos inteiros, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, o produto não deve
apresentar grãos disformes, percentual de
impureza acima de 5% (grãos queimados,
pedras, cascas e carunchos), cheiro forte,
intenso e não característico, preparação
dietética final inadequada. Embalagem: deve
estar intacta, acondicionada em pacotes de
5kg, em polietileno transparente. Validade:
mínimo de 6 meses a partir da entrega.

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

IN NATURA

23

26

4,52

36

6,05

151,25

GURUPI

12

KISABOR

33

BRASÇUCAR

11

18,84

GAUCHO VERDURAS

60

31,40

BONARE

5

VALOR
TOTAL

SOTRIGO

0,600

VALOR
UNIT.

MARCA

TIO CHICO

4

ESPECIFICAÇÃO
AÇAFRÃO EM PÓ - Constituído de pó fino de
coloração cor amarelo-dourado, extraída da raiz
seca e moída da planta, isento de sujidade e
materiais estranhos. Acondicionado em saco
plástico contendo 100g do produto, identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
AÇUCAR CRISTAL - 1ª qualidade de origem
vegetal, acondicionada em plástico atóxico com
rótulo e contendo 2kg do produto; constituído
fundamentalmente de sacarose de cana-deaçúcar, livre de fermentação, isento de matéria
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Deverá conter dados de identificação, data de
fábrica, validade mínima de 12 meses.
BATATA INGLESA - Lavada e selecionada; em
perfeito estado de conservação. De primeira,
suficientemente desenvolvidos, com tamanho,
aroma, sabor e cor próprios da espécie, sem
ferimentos ou defeitos de origem física ou
mecânica que afete sua aparência, devem
estar livres de enfermidades (parasitas, larvas,
fungos). Deve, estar acondicionadas em sacos
de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
BETERRABA - Fresca; firme; intacta; média;
não apresentar defeitos interno e externo;
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos
médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos,
sem corpos estranhos ou terra. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
EXTRATO DE TOMATE - Simples e concentrado
embalado em latas ou caixa com peso liquido
de 340 g aproximadamente; Prazo mínimo
de validade 6 meses. O produto deve estar
acondicionado em caixas de papelão lacradas
com fita adesiva de modo a garantir o transporte
e armazenamento; não devem estar amassados;
enferrujados e estufados. Não devem conter
perfurações; principalmente nas costuras;
não devem soltar ar com cheiro azedo ou
podre, quando abertos; não devem apresentar
manchas escuras e ferrugem, na parte interna e
deve conter rótulo.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Tipo 1. Enriquecido com ácido fólico e ferro
na composição, com aspecto, sabor e cheiro
próprios, isento de sujidades, materiais terrosos,
detritos animais e vegetais. Não deverá
apresentar cor escura ou mistura com outras
farinhas, formação de grumos (umidade),
resíduos ou impurezas. Embalagem: intacta,
acondicionada em pacotes de polietileno
transparente, contendo 1Kg de peso líquido.
Fabricação: máximo de 30 dias. Validade:
mínimo de 6 meses.
FEIJÃO CARIOCA - Tipo 01 - Pacote 1 Kg,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies. Embalagem em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente claros
os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante
FEIJÃO PRETO - Tipo 01 - Pacote 1 Kg, novo,
constituído de grãos inteiros e sadios com
teor de umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies. Embalagem em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente claros
os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
FERMENTO QUÍMICO - Em pó, para elaboração
de bolos, com aspecto, sabor e cheiro próprios,
isento de sujidades, materiais terrosos, detritos
animais e vegetais. Embalagem: intacta,
condicionadas em latas ou pacotes resistentes
de 100g peso liquido. Validade: mínimo de 8
meses.

BSB

QUANT.

CAIPIRA

ITEM

GAUCHO
VERDURAS

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES-ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.536.683/0001-70, estabelecida no endereço, Rua Goiabeiras, nº
12, QD.39 LT 03 Setor Tereza Hilario Ribeiro, CEP: 77.827-350, neste
ato representada por JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES, portador da RG
nº 041.042 e CPF nº: 590.480.181-53, Telefone 63 34143714, e-mail:
comerc.oliveira@gmail.com residente no município Araguaína - TO.
Fornecedor: JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES-ME

MACARRÃO ESPAGUETE - com sêmola,
enriquecido com ferro e ácido fólico, aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e vegetais.
Acondicionada em pct plástico atóxico contendo
500g do produto e contendo rótulo.
MARGARINA COM SAL - Ingredientes: óleos
vegetais líquidos e interesterificados, água, sal,
leite desnatado reconstituído, vitamina a (1.500
u.i./ 100g), estabilizantes: mono e diglicerídeos
de ácidos graxos, lecitina de soja e ésteres
de poliglicerol de ácidos graxos, conservador
sorbato de potássio, acidulante ácido lático,
aromatizantes,
antioxidantes:
edtacálcico
dissódico, bht e ácido cítrico e corante natural
de urucum e cúrcuma. Não contém glúten.
Embalagem: pote de polietileno resistente,
contendo 500g de peso líquido. Fabricação:
máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6
meses.
MILHO VERDE EM CONSERVA - Adicionada
em embalagem original da fábrica, embalado
em lata, sendo que esta não deve apresentar
vestígios de ferrugens, ou amassadura.
Contendo 200gr, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote, data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade: mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

QUERO

PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

Q. MARANHAO

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

GAUCHO VERDURAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

13

4,12

824,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

13,04

978,00

6,86

68,60

VALOR TOTAL

2.951,32

40

75

45

835

6,55

1.048,00

5,45

408,75

0,85

709,75

VALOR TOTAL

2.961,52

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
K. R. EIRELI - ME inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 33.768.305/000105, estabelecida no endereço Rua Mato Grosso, Nº 678, Setor São
Francisco, CEP: 77.823-355, Araguaína-TO, neste ato representada por
LEONARDO GONÇALVES MACHADO, portador da RG Nº 51920 e
CPF Nº 612.252.741-68 Telefone – (63) 9 9999-3625, e-mail - comercial.
kamilla@hotmail.com residente no município Araguaína-TO.
Fornecedor: K. R. EIRELI - ME
ESPECIFICAÇÃO

399,20

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

QUANT.

24,95

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022

ITEM

MASSA PARA CUSCUZ EM FLOCOS MILHO
- com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionado em pacote atóxico contendo
500g do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade
do produto. Prazo de validade: mínimo de 6
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
OVOS DE GRANJA - Vermelhos ou brancos
de galinha, frescos, tamanho médio ou
superior, pesando no mínimo 50g por
unidade, deve estar embalado em caixa
descartável, com capacidade para uma
dúzia, com identificação do produtor e prazo
de validade. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçada, devidamente lacrada
com fita adesiva e identificada com rótulo e
etiqueta, conforme legislação vigente. Deve
ter certificado de inspeção estadual (sie) ou
federal (sif), validade mínima de 30 dias da
data de entrega.

PKS

370,00

ROXINOL

10

REPOLHO BRANCO - 1ª primeira qualidade;
tamanho e coloração uniformes; devendo ser
bem desenvolvido; firme e intacto, retirando
as folhas em excesso e deixando algumas
para proteção. Aparência frescas e sã, ótima
qualidade, compacto, aroma, cor e sabor
típico da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos danos
que lhe altere a conformação e aparência.
Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

160

MAMÃO FORMOSA - 1ª qualidade; livre de
sujidades, parasitos e larvas; tamanho e
coloração uniforme, casca livre de fungos,
tamanho médio a grande, consistência íntegra
e com maturação natural, não apresentando
cortes, fissuras, colorações e manchas
verdes, amareladas, cinzentas, azuis, negras
ou de ferrugem. Exclui-se o recebimento de
produtos atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.

384,00

AMERICANA

IN NATURA
PKS

75

37
7,40

16

135,00

7,68

IN NATURA

50

50

MEXERICA - Fruta in natura; bem conservada;
produto de 1ª qualidade, casca livre de fungos,
tamanho médio a grande, consistência íntegra
e com maturação natural, não apresentando
cortes, fissuras, colorações e manchas
verdes, amareladas, cinzentas, azuis, negras
ou de ferrugem. exclui-se o recebimento de
produtos atacados por podridão ou quaisquer
alterações que os tornem impróprios para o
consumo. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
ÓLEO DE SOJA - Isento de ranço e/ou outras
substâncias estranhas. Os frascos não podem
estar amassados e/ou sujidades. Óleo de soja
refinado, 100% natural, não deve apresentar
cheiro forte e intenso, volume insatisfatório,
mistura de outros óleos. Embalagem: intacta,
acondicionadas em embalagens plásticas
900 ml de peso liquido. Validade: mínimo de
10 meses

35
6,75

LINGUIÇA MISTA - Sem pimenta, congelada
(até-12°C) ou resfriada (0° a 7°C). Devem
estar embalados em saco plástico de
polietileno, atóxico, intacto e etiqueta que
identifique: prazo de validade, carimbo de
inspeção, etc. Devem ser isentas de manchas,
parasitas e larvas. Devem apresentar odor
e sabor característico. Deve ser entregue
fatiado ou em peça, conforme solicitado.

23,62

11,82

JALAPÃO

44

20

MANDIOCA - 1ª qualidade, com casca,
selecionada de ótima qualidade, compacta,
firme, coloração uniforme, aroma, cor,
típicos da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos danos
que lhe alterem a conformação e a aparência.
Necessita estar isenta de sujidades, parasitas,
rachaduras, cortes e perfurações. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

23,62

118,20

AGRANEL

42

1

50

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA amarela ou branca - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em embalagem
de polipropileno original do fabricante
com 1 Kg do produto; livre de umidade e
fragmentos estranhos, registro no Ministério
da Agricultura-SIF, informações do fabricante,
especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem
especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.

125,75

24

CORANTE EM PÓ - Constituído de pó fino de
coloração avermelhada. Não deve apresentar
sujidade,
umidade,
bolor,
rendimento
insatisfatório, mistura e peso insatisfatório.
Embalagem: intacta, condicionadas em
pacotes de polietileno transparente contendo
100g de peso liquido. Fabricação: máximo até
60 dias. Validade: mínimo de 1 ano.

IN NATURA

38

5,03

0,100

CANELA EM PÓ - Pura, livre de sujidades e
contaminantes. Embalagem apresentando
externamente
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade
do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura, contendo 50gr ou 100gr de
peso líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega do
produto.

275,10
14

IN NATURA

21

25

7,86

SOYA

20

35
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IN NATURA

19

CENOURA - 1ª Qualidade, in natura, tamanho
e coloração uniforme, polpa firme, livres
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos
(perfurações ou cortes) oriundos do manuseio
e transporte. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
CHEIRO-VERDE - Cebolinha e coentro - 1ª
qualidade, folhas verdes escuros, in natura,
tamanho uniforme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
Pesando no mínimo 150 g cada maço/molho.

IN NATURA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

14

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
J V DE MENEZES EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.848.222/0001--94, estabelecida no endereço, Av. Conego João
Lima, Setor Entroncamento, CEP 77.823-010, Araguaína-TO, neste
ato representada por JOSE VALTER DE MENEZES, portador da RG
nº 3209130 SSP/TO e CPF nº 667.635.924-34, Telefone (63) 34153280, e-mail - pereiradasilvagleicy@gmail.com, residente no município
Araguaína-TO.
Fornecedor: J V DE MENEZES EIRELI
ITEM

QUANT.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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28

34,70
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1.804,40

subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
C.C SANTOS E CIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.828.492/000108, estabelecida no endereço, Rua Bela Cecília, Nº 27, Loteamento
Parorama, CEP: 77.824-110, neste ato representada por MARCILVÃ
CARNEIRO SANTOS, portador da RG Nº 0715466340 SSP-TO e CPF
Nº 810.554.631-00 Telefone 63 3414-2501, e-mail padarialivramento1@
gmail.com residente no município ARAGUAÍNA-TO.
Fornecedor: C.C SANTOS E CIA LTDA
ITEM

34,70

PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
MMP COMERCIO DE CARNES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.342.046/0001-75 estabelecida no endereço, Rua Sadoc Correia, Nº
584, Centro, CEP: 77.803-060, neste ato representada por MARCIO DO
NASCIMENTO RIBEIRO, portador da RG nº 622799 SSP/TO e CPF
nº: 986.382.461-53, Telefone (63) 3421-2173, e-mail super-marciano@
hotmail.com residente no município Araguaína-TO.
Fornecedor: MMP COMERCIO DE CARNES LTDA

97

MARCA

MARCIANO BEFF

17

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
TOTAL

13,70

438,40

VALOR TOTAL

438,40

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª - Acém - 2ª
qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)

32

VALOR
UNIT.

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

QUANT.

MARCA

2.776,00

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
PÃO TIPO FRANCÊS - Pão massa, fina
embalagem: saco plástico transparente,
resistente e atóxico, hermeticamente
vedado de forma que o produto seja
entregue íntegro, com o rótulo contendo a
identificação da empresa e telefone, nome
do produto, peso e prazo de validade. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega. Unidade de 50g

971,60
46

VALOR TOTAL

QUANT.

LIVRAMENTO

16

52

ARACARNES

15

CARNE BOVINA EM CUBO DE 2ª - Acém 2ª qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)
CARNE BOVINA EM TIRAS DE 2ª - Acém 2ª qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)

ARACARNES

15

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
DSS SILVA VAREJISTA EIRELI-ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.197.718/0001-70, estabelecida no endereço, Rua Vitoria Regia,
N°: 127, Bairro Itapuan, CEP 77.823-520, neste ato representada por
DEUSDADE SOUSA SANTOS SILVA, portador da RG nº 76.936-SSP-TO
e CPF nº 590.602.981-87, Telefone (63) 3415-1505, e-mail dsssilvacv@
hotmail.com, residente no município Araguaína-TO.
Fornecedor: DSS SILVA VAREJISTA EIRELI-ME
ITEM

47
33,50

3.249,50

QUANT.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

180

POLPA DE FRUTAS - (ABACAXI,
ACEROLA, GOIABA, CAJÁ, CAJÚ) - in
natura - congelado, contendo aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, acondicionado em
saco de polietileno atóxico contendo 1kg do
produto e com rótulo. 100% polpa segundo
MAPA.

DO
VALE

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

12,45

2.241,00

VALOR TOTAL

2.241,00

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022
VALOR TOTAL

3.249,50

Araguaína – TO, 24 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

HONEQUE LUZ DA SILVA22
Pregoeiro
ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS
ARAGUAÍNA TOCANTINS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

PROCESSO: 023/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos alunos
matriculados na Escola Municipal Santa Luzia, para o segundo semestre
de 2022, de acordo com as condições e especificações e quantidades
constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal São Domingos, para o segundo
semestre de 2022, de acordo com as condições e especificações e
quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus
anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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2.810

IN NATURA

20,00

34,75

6.185,50

7,65

902,70

8,70

939,60

13,00

442,00

8,35

2.421,50

BRASÇUCAR

PKS

100,00

BOM DE MESA

17,72

4.678,08

10

720

14

0,2

15

178

18

118

19

108

23

34

25

290

Araguaína – TO, 21 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal São Domingos, para o segundo
semestre de 2022, de acordo com as condições e especificações e
quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus
anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 10.353.105/0001-88, estabelecida no endereço, Rua 11, QD18,
LT01, N°105, Coimbra, Cep 77.826-584 Araguaína - TO, neste ato
representada por RONALDO GONÇALVES DA SILVA, portador da RG
nº 337315 e CPF nº: 890.160.921-53, Telefone 63 3412-4495, e-mail
supermercadosupersousa@hotmail.com, residente no município de
Araguaína - TO.
Fornecedor: SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA

4.536,00

IN NATURA

IN NATURA

40

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

6,30

7,50

9

11.136,22

300,00

5,10

581,74

VALOR TOTAL

3.825,00

750

ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - Tipo 1.
Constituídos de grãos inteiros, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, o produto não deve
apresentar grãos disformes, percentual de
impureza acima de 5% (grãos queimados,
pedras, cascas e carunchos), cheiro forte,
intenso e não característico, preparação
dietética final inadequada. Embalagem: deve
estar intacta, acondicionada em pacotes de
5kg, em polietileno transparente. Validade:
mínimo de 6 meses a partir da entrega.

34,22

2.529,00

1.123,50

5,35

622,80

0,90

53,38

IN NATURA

49

8

31,40

PKS

264

6,92

414,00

210

686,40

BANANA DA TERRA - 1ª qualidade, em
pencas, in natura, não podendo o talo estar
rígido e verde, polpa firme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em caixas de
polietileno, atóxico e intacto.
BANANA PRATA - 1ª qualidade, em pencas,
in natura, não podendo o talo estar rígido
e verde, polpa firme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em caixas de
polietileno, atóxico e intacto
CANELA EM PÓ - Pura, livre de sujidades
e contaminantes. Embalagem apresentando
externamente
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade
do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura, contendo 50gr ou 100gr de
peso líquido. Data de validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega do
produto.
CARNE BOVINA EM CUBO DE 2ª - Acém 2ª qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)
CEBOLA BRANCA - 1ª qualidade fresca;
graúda; mais de 70% da superfície do bulbo
coberta pela película externa da cebola; sem
defeitos externo e interno; como brotado;
dano mecânico mancha negra; sem película;
sem podridão. Não brotada, sem danos
fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra
e com brilho, turgescentes, intactas. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
CENOURA - 1ª Qualidade, in natura, tamanho
e coloração uniforme, polpa firme, livres
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos
(perfurações ou cortes) oriundos do manuseio
e transporte. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
EXTRATO DE TOMATE - Simples e
concentrado embalado em latas ou caixa
com peso liquido de 340 g aproximadamente;
Prazo mínimo de validade 6 meses. O produto
deve estar acondicionado em caixas de
papelão lacradas com fita adesiva de modo
a garantir o transporte e armazenamento;
não devem estar amassados; enferrujados
e estufados. Não devem conter perfurações;
principalmente nas costuras; não devem
soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando
abertos; não devem apresentar manchas
escuras e ferrugem, na parte interna e deve
conter rótulo.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
- Tipo 1. Enriquecido com ácido fólico e
ferro na composição, com aspecto, sabor
e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Não deverá apresentar cor escura
ou mistura com outras farinhas, formação de
grumos (umidade), resíduos ou impurezas.
Embalagem: intacta, acondicionada em
pacotes de polietileno transparente, contendo
1Kg de peso líquido. Fabricação: máximo de
30 dias. Validade: mínimo de 6 meses.

VALOR
TOTAL

6,90

AÇUCAR CRISTAL - 1ª qualidade de origem
vegetal, acondicionada em plástico atóxico
com rótulo e contendo 2kg do produto;
constituído fundamentalmente de sacarose
de cana-de-açúcar, livre de fermentação,
isento de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Deverá conter dados de
identificação, data de fábrica, validade mínima
de 12 meses.

2.038,20

5

8,58

1,7

VALOR
UNIT.

JBS

30

4

ABÓBORA CABOTIÁ - 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livres de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante, sem danos físicos
e/ou mecânicos (perfurações ou cortes)
oriundos do manuseio e transporte. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
AÇAFRÃO EM PÓ - Constituído de pó
fino de coloração cor amarelo-dourado,
extraída da raiz seca e moída da planta,
isento de sujidade e materiais estranhos.
Acondicionado em saco plástico contendo
100g do produto, identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

MARCA

IN NATURA

17

VALOR
TOTAL

60

ESPECIFICAÇÃO

IN NATURA

29

4,74

IN NATURA

90

VALOR
UNIT.

IN NATURA

20

80

ABACAXI PÉROLA - 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
polpa firme, livres de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou
cortes) oriundos do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
BETERRABA - Fresca; firme; intacta; média;
não apresentar defeitos interno e externo;
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos
médios, uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, sem corpos estranhos ou terra.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CHEIRO-VERDE - Cebolinha e coentro - 1ª
qualidade, folhas verdes escuros, in natura,
tamanho uniforme, livres de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem
danos físicos e/ou mecânicos (perfurações
ou cortes) oriundos do manuseio e
transporte. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto. Pesando no mínimo 150 g cada
maço/molho.
FERMENTO QUÍMICO - Em pó, para
elaboração de bolos, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de
sujidades, materiais terrosos, detritos
animais e vegetais. Embalagem: intacta,
condicionadas em latas ou pacotes
resistentes de 100g peso liquido. Validade:
mínimo de 8 meses.
FRANGO (COXA SOBRECOXA) - em
cortes; coxa e sobrecoxa; característica (in
natura) congelado (até - 12°c); validade de
03 meses; acondicionada em saco plástico
atóxico e inviolável de fácil visualização; e
etiqueta que identifique: prazo de validade,
carimbo de inspeção, etc. Devem ser isentas
de manchas, parasitas e larvas. Devem
apresentar odor e sabor característico.
OVOS DE GRANJA - Vermelhos ou brancos
de galinha, frescos, tamanho médio ou
superior, pesando no mínimo 50g por
unidade, deve estar embalado em caixa
descartável, com capacidade para uma
dúzia, com identificação do produtor e prazo
de validade. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçada, devidamente lacrada
com fita adesiva e identificada com rótulo e
etiqueta, conforme legislação vigente. Deve
ter certificado de inspeção estadual (sie) ou
federal (sif), validade mínima de 30 dias da
data de entrega.

MARCA

2

QUANT.

ROYAL

12

430

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

FRIATO

1

QUANT.

IN NATURA

ITEM

ITEM
QUANT. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL

BONARE

2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
MHS SANTIAGO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº27.0618.96/000175, estabelecida no endereço, rua 21 QD. 23A LT 19 lago azul I, Cep
77.829-284, Araguaína - TO, neste ato representada por MARCIA
HOLANDA SANDES SANTIAGO, portador da RG nº 1011428 e CPF
nº: 031.016.861-99, e-mail luansantiago29@gmail.com, residente no
município Araguaína -TO
Fornecedor: MHS SANTIAGO LTDA

SOTRIGO

16

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

41

42

45

160

MACARRÃO ESPAGUETE - com sêmola,
enriquecido com ferro e ácido fólico, aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em pct plástico
atóxico contendo 500g do produto e contendo
rótulo.

14

2

640

MARGARINA COM SAL - Ingredientes: óleos
vegetais líquidos e interesterificados, água,
sal, leite desnatado reconstituído, vitamina
a (1.500 u.i./ 100g), estabilizantes: mono
e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina
de soja e ésteres de poliglicerol de ácidos
graxos, conservador sorbato de potássio,
acidulante ácido lático, aromatizantes,
antioxidantes: edtacálcico dissódico, bht e
ácido cítrico e corante natural de urucum e
cúrcuma. Não contém glúten. Embalagem:
pote de polietileno resistente, contendo 500g
de peso líquido. Fabricação: máximo de 30
dias. Validade: mínimo de 6 meses.
MARGARINA SEM LACTOSE - margarina
com sal, ingredientes: creme de leite,
cloreto de sódio, enzima lactase e corante
natural comum urucum. Não contém glúten.
Embalagem: pote de polietileno resistente,
contento 500 do peso liquido. Fabricação:
máxima de 30 dias. Validade: mínimo de 6
meses.
MELANCIA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos atacados
por podridão ou quaisquer alterações que os
tornem impróprios para o consumo. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

IN NATURA
BONARE

22,40

224,00

LIZA

12,75

3.366,00

CAIPIRA

8,40

688,80

VITASAL

ROXINOL
IN NATURA
ITALAC
ITALAC

16

28

SAL REFINADO - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e vegetais.
Acondicionada em plástico atóxico contendo
1kg do produto, deve constar na embalagem:
composição, registro, peso líquido e prazo de
validade de no mínimo 1 ano a contar da data
da entrega.

1.267,50

1,90

53,20

VALOR TOTAL

39.095,08

5.760,00

Araguaína – TO, 21 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

9,40

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

376,00

PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.

5,65

90,40

8,70

1.392,00

21,00

294,00

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal São Domingos, para o segundo
semestre de 2022, de acordo com as condições e especificações e
quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus
anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
K. R. MELO - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.768.305/000105, estabelecida no endereço, Rua MATO GROSSO, 678, setor São
Francisco, Cep 77.823-355, Telefone 63 99999-3625 Araguaína - TO,
neste ato representada por LEONARDO GONÇALVES MACHADO,
portador da RG nº 51920 e CPF nº: 612.252.741-68, E-mail comercial.
kamilla@hotmail.com residente no município Araguaína - TO;
Fornecedor: K. R. MELO - EIRELI - ME
ITEM

25,00

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

15

ACHOCOLATADO EM PÓ - Em pó
instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom
claro a escuro. Enriquecido com vitaminas,
embalagem primária, própria, fechada a
vácuo, constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, modo de preparo,
data de fabricação, validade e lote visíveis.
Embalagem do produto de 400 g..

190

ALFACE LISA - 1ª qualidade, folhas verdes e/
ou arroxeadas, in natura, tamanho uniforme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Deve, estar
acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. Pesando no
mínimo 350 g cada maço/molho

50,00
3

4,00

QUANT.

2.560,00

6

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

MUKY

37

LEITE ZERO LACTOSE - Leite integral,
sem lactose, vitaminas (A, D e C) e minerais
(ferro e zinco) e estabilizantes trifosfatos
de sódio, monofosfato de sódio, difosfato
de sódio e citrato de sódio. Deverá constar
na embalagem do produto, tabela de
informações nutricionais, data de fabricação
e prazo de validade e registro no ministério
da agricultura. validade mínima de 120 dias
podendo ficar armazenado em temperatura
ambiente
LIMÃO TAITI - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos atacados
por podridão ou quaisquer alterações que os
tornem impróprios para o consumo. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

52

9,00

82

POLVILHO TIPO DOCE - Fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas, tipo 1. Produto
livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Embalagem em
polietileno atóxica, resistente bem vedada,
contendo 1kg do produto e prazo de validade
mínimo de 06 meses, a contar a partir da data
de entrega.

104,50

55

LEITE DE VACA - UHT (temperatura ultra alta
de pasteurização) - Leite esterilizado integral
UHT. Leite longa vida integral tetrapak, caixas
de 1000ml, fonte natural de proteínas e cálcio,
manter todas as características naturais
do leite in natura, inclusive teor de gordura.
Deverá constar na embalagem do produto,
tabela de informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade e registro no
ministério da agricultura. validade mínima
de 120 dias podendo ficar armazenado em
temperatura ambiente.

264

ÓLEO DE SOJA - Isento de ranço e/ou outras
substâncias estranhas. Os frascos não podem
estar amassados e/ou sujidades. Óleo de soja
refinado, 100% natural, não deve apresentar
cheiro forte e intenso, volume insatisfatório,
mistura de outros óleos. Embalagem: intacta,
acondicionadas em embalagens plásticas
900 ml de peso liquido. Validade: mínimo de
10 meses

580,50

48

4,75

10

MILHO VERDE EM CONSERVA - Adicionada
em embalagem original da fábrica, embalado
em lata, sendo que esta não deve apresentar
vestígios de ferrugens, ou amassadura.
Contendo 200gr, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade
do produto. Prazo de validade: mínimo de 6
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

8,45

22,40

336,00

IN NATURA

35

40

47

12,90

150

MEXERICA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos atacados
por podridão ou quaisquer alterações que os
tornem impróprios para o consumo. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

1.125,00

IN NATURA

34

640

46
12,50

SAFRA

33

22

LARANJA PÊRA - Fruta in natura; bem
conservada; produto de 1ª qualidade, casca
livre de fungos, tamanho médio a grande,
consistência íntegra e com maturação
natural, não apresentando cortes, fissuras,
colorações e manchas verdes, amareladas,
cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem.
exclui-se o recebimento de produtos atacados
por podridão ou quaisquer alterações que os
tornem impróprios para o consumo. Deve,
estar acondicionadas em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

DELICIA

32

45

FEIJÃO PRETO - Tipo 01 - Pacote 1 Kg,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e espécies.
Embalagem em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente claros os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

DELICIA

28

90

IN NATURA

27

FEIJÃO DE CORDA - TREPA PAU - Tipo
01 - Pacote 1 Kg, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios com teor de umidade máxima
de 15%, isento de material terroso, sujidades
e mistura de outras variedades e espécies.
Embalagem em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente claros os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante

ROXINOL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

17

7,38

1.402,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

24

160

26

70

36

60

39

340

43

20

44

224

380,00

969,00

7,85

235,50

8,95

89,50

VALOR TOTAL

11.101,48

Araguaína – TO, 21 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal São Domingos, para o segundo
semestre de 2022, de acordo com as condições e especificações e
quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus
anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.536.683/0001-70, estabelecida no endereço, Rua das Goiabeiras
QD 39 LT 03, Setor Tereza Hilario Ribeiro, CEP 77.827-350 Araguaína
-TO, Telefone 63 99923-5248 neste ato representado por JUAREZ DE
OLIVEIRA LOPES, portador da RG Nº 041042 e CPF Nº: 590.480.18153, e-mail comerc.oliveira@gmail.com residente no município Araguaína
-TO

AGROALHO

12

1.212,86

GAUCHO VERDURAS

IN NATURA
BONASA
SAFRA

13

22,28

32,78

6,38

918,72

MARATA

10

144

VALOR
TOTAL

43,08

516,96

ROXINOL

56

48,45

11

6.137,50

VALOR
UNIT.

8,00

1.280,00

DONA DE

30

7,60

37

MARCA

13,44

940,80

EXCELENCIA

54

11,14

7

ESPECIFICAÇÃO
ALHO BRANCO - bulbo inteiriço - De 1ª
qualidade, coloração branca ou arroxeada;
com tamanho uniforme; sem perda de
bubilho; sem estar brotado; chocho;
deteriorado;
desidratado;
queimado;
polpa externa; sem perfuração de praga;
dano mecânico, graúdo, cabeça inteira
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos
curados. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
BATATA INGLESA - Lavada e selecionada;
em perfeito estado de conservação. De
primeira, suficientemente desenvolvidos,
com tamanho, aroma, sabor e cor próprios
da espécie, sem ferimentos ou defeitos
de origem física ou mecânica que afete
sua aparência, devem estar livres de
enfermidades (parasitas, larvas, fungos).
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CAFÉ EM PÓ - Tipo torrado, apresentação
moído, com aspecto, sabor e cheiro próprios,
isento de sujidades, materiais terrosos,
detritos animais e vegetais. Acondicionada
em plástico atóxico contendo 250g do
produto, embalado à vácuo com registro da
data de fabricação e validade estampadas no
rótulo da embalagem, Validade mínima de 6
meses, contados à partir da data de entrega
pelo fornecedor.
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA amarela ou branca - Tipo 1, com aspecto,
sabor e cheiro próprios, isento de sujidades,
materiais terrosos, detritos animais e
vegetais. Acondicionada em embalagem
de polipropileno original do fabricante
com 1 Kg do produto; livre de umidade e
fragmentos estranhos, registro no Ministério
da Agricultura -SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data
de vencimento estampado na embalagem
especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
FEIJÃO CARIOCA - Tipo 01 - Pacote 1 Kg,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalagem
em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente claros os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante
LINGUIÇA SUINA OU BOVINA - Congelada
(até-12°C) ou resfriada (0° a 7°C). Devem
estar embalados em saco plástico de
polietileno, atóxico, intacto e etiqueta que
identifique: prazo de validade, carimbo
de inspeção, etc. Devem ser isentas de
manchas, parasitas e larvas. Devem
apresentar odor e sabor característico. Deve
ser entregue fatiado ou em peça, conforme
solicitado
MAMÃO FORMOSA - 1ª qualidade; livre de
sujidades, parasitos e larvas; tamanho e
coloração uniforme, casca livre de fungos,
tamanho médio a grande, consistência
íntegra e com maturação natural, não
apresentando cortes, fissuras, colorações
e manchas verdes, amareladas, cinzentas,
azuis, negras ou de ferrugem. Exclui-se
o recebimento de produtos atacados por
podridão ou quaisquer alterações
que os tornem impróprios para o consumo.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
MASSA PARA CUSCUZ EM FLOCOS
ARROZ - com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, acondicionado em pacote atóxico
contendo 500g do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Prazo de validade:
mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante."
MASSA PARA CUSCUZ EM FLOCOS MILHO
- com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionado em pacote atóxico contendo
500g do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade
do produto. Prazo de validade: mínimo de 6
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante."

27,96

1.677,60

GAUCHO VERDURAS

20

24,55

QUANT.

1.529,50

8,50

2.890,00

JALAPÃO

53

50

ITEM
8,05

7,14

142,80

JALAPÃO

40

2

IN NATURA

38

250

PUREZA

31

190

Fornecedor: JUAREZ DE OLIVEIRA LOPES-ME

IN NATURA

22

COUVE MANTEIGA - 1ª qualidade, folhas
verdes escuros, in natura, tamanho uniforme,
livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante, sem danos físicos e/ou
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos
do manuseio e transporte.
Deve, estar acondicionadas em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
Pesando no mínimo 450 g cada maço/molho.
FRANGO (PEITO) - sem tempero;
característica (in natura) congelado (até
-12°c); validade de 03 meses; acondicionada
em saco plástico atóxico e inviolável de
fácil visualização; e etiqueta que identifique:
prazo de validade, carimbo de inspeção, etc.
Devem ser isentas de manchas, parasitas
e larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico.
MACARRÃO ESPAGUETE SEM GLÚTEN
- Não contém glúten, Farinha de milho
branco, farinha de milho amarelo, farinha
de arroz, água, emulsificante mono e
glicerídeos de ácidos graxos., embalagem
plástica resistente e transparente, rotulagem
contendo informações dos ingredientes,
composição nutricional, contendo 500 g do
produto; prazo de validade: mínimo de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.
MANDIOCA - 1ª qualidade, com casca,
selecionada de ótima qualidade, compacta,
firme, coloração uniforme, aroma, cor,
típicos da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e
a aparência. Necessita estar isenta de
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e
perfurações. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
QUEIJO TIPO RALADO - Com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada
em pct de plástico atóxico contendo 500g
ou 1kg do produto, contendo identificação
do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante
e informações do mesmo, prazo de validade,
peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação. Embalagem em polietileno de
baixa densidade atóxico. Prazo de validade
superior a 6 meses a partir da data de
entrega do requisitante.
REPOLHO BRANCO - 1ª primeira qualidade;
tamanho e coloração uniformes; devendo ser
bem desenvolvido; firme e intacto, retirando
as folhas em excesso e deixando algumas
para proteção. Aparência frescas e sã, ótima
qualidade, compacto, aroma, cor e sabor
típico da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe altere a conformação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
TOMATE - 1ª qualidade, polpa firme e intacto;
isento de enfermidades; material terroso e
umidade externa anormal; livres de resíduos
de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas;
esterilizado em atmosfera modificada.
Tamanho médio, apresentando grau médio
de maturação, com casca sã, sem rupturas,
livre de enfermidades, isento de partes
pútridas. Deve, estar acondicionadas em
sacos de polietileno, transparentes, atóxico
e intacto.
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IN NATURA

18

6,58

1.473,92

VALOR TOTAL

11.053,66

Araguaína – TO, 21 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

Nº 2.656 - SEGUNDA- FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal São Domingos, para o segundo
semestre de 2022, de acordo com as condições e especificações e
quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus
anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
J V DE MENEZES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.848.222/0001-94, estabelecida no endereço, Avenida Cônego João
Lima, Entroncamento, Cep 77.823-010, Araguaína - TO, Telefone 63
3415-3280, neste ato representada por JOSE VALTER DE MENEZES,
portador da RG Nº 3209130 e CPF Nº: 667.635.924-34, e-mail
pereiradasilvagleicy@gmail.com residente no município Araguaína -TO
Fornecedor: J V DE MENEZES EIRELI

17

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

80

CARNE BOVINA EM TIRAS DE 2ª - Acém 2ª qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)

310

CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª - Acém - 2ª
qualidade de aspecto; cor, cheiro e sabor
característico da espécie; não amolecida;
nem pegajosa; vermelha brilhante ou purpura;
sem manchas esverdeadas; de acordo com a
legislação sanitária e ministro de agricultura;
nome e composição do produto; lote; data
de fabricação e validade; número de registro
no órgão oficial; endereço de fabricante, e
embalados em saco plástico de polietileno,
atóxico com percentual aceitável de 10% de
gordura, sua apresentação deve ser resfriada
(0° a 7°c)

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

ARACARNES

16

QUANT.

34,50

2.760,00

ARACARNES

ITEM

33,50

10.385,00

VALOR TOTAL

13.145,00

51

510

DO
VALE

VALOR TOTAL

6.929,60

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022
PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal São Domingos, para o segundo
semestre de 2022, de acordo com as condições e especificações e
quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus
anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
C.C. SANTOS E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.828.492/0001-08, estabelecida no endereço Rua Bela Cecília N°
27, Loteamento Panorama, Cep 77.824-110 Araguaína - TO, Telefone
63 3414-2501 neste ato representada por MARCILVÃ CARNEIRO
SANTOS, portador da RG nº 0715466340 e CPF Nº 810.554.63100, e-mail padarialivramento1@gmail.com residente no município de
Araguaína -TO;
Fornecedor: C.C. SANTOS E CIA LTDA
ITEM

50

QUANT.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

100

PÃO TIPO FRANCÊS - Pão massa, fina
embalagem: saco plástico transparente,
resistente e atóxico, hermeticamente
vedado de forma que o produto seja
entregue íntegro, com o rótulo contendo a
identificação da empresa e telefone, nome
do produto, peso e prazo de validade.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 24 horas após entrega.
Unidade de 50g

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

14,30

1.430,00

VALOR TOTAL

1.430,00

Araguaína – TO, 21 de outubro de 2022

PROCESSO: 063/2022
VALIDADE: 06 (seis) meses.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto: Eventual
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios para a fabricação de alimentação escolar aos
alunos matriculados na Escola Municipal São Domingos, para o segundo
semestre de 2022, de acordo com as condições e especificações e
quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º 002/2022 e seus
anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Municipal nº 1.533, de 15 de abril de 2009, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
DSS SILVA VAREJISTA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.197.718/0001-70, estabelecida no endereço Rua Vitoria Regia,
Nº127, Setor Itapuan, Cep 77.823-520, Araguaína -TO, Telefone 63
3415-1505, neste ato representada por DEUSDADE SOUSA SANTOS
SILVA, portador da RG Nº 76936 e CPF Nº 590.602.981-87, e-mail
dsssilvacv@hotmail.com residente no município de Araguaína -TO
Fornecedor: DSS SILVA VAREJISTA EIRELI-ME

21

6.885,00

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 002/2022

ITEM

13,50

Araguaína – TO, 21 de outubro de 2022

Araguaína – TO, 21 de outubro de 2022
HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

POLPA DE FRUTAS (ABACAXI, ACEROLA,
GOIABA, CAJÁ, CAJÚ) - in natura - congelado,
contendo aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionado em saco de polietileno atóxico
contendo 1kg do produto e com rótulo. 100%
polpa segundo MAPA.

LIVRAMENTO

19

QUANT.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNIT.

2

CORANTE EM PÓ - Constituído de pó fino de
coloração avermelhada. Não deve apresentar
sujidade,
umidade,
bolor,
rendimento
insatisfatório, mistura e peso insatisfatório.
Embalagem: intacta, condicionadas em
pacotes de polietileno transparente contendo
100g de peso liquido. Fabricação: máximo até
60 dias. Validade: mínimo de 1 ano.

PACHA

22,30

HONEQUE LUZ DA SILVA
Pregoeiro

VALOR
TOTAL

44,60

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

