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ld:OE188481A7CF8EEA 

Prefeitura Municipal de Slo Raimundo NonatO/PI 
Termo de Homolog1çào de Processo Lidlat6rio 

Pregio ElelronJco N• 032/2021 

A Autoridade Coropeteote da(o) Prefeitura. Municipal de São Raimundo Nooa.tOIPI, sr.(a) Cannelita de Castro Silva, oo uso das 
alribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666193 e Lei 10.S20/02), após constalar a legitimidade dos atos procedimentos 
e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o m:ultado do Pregão Eletrônico nº 
OCMl32/202l , cujo objeto trata da aquisição Registro de Preços para aquisição de condicionadores de ar e ventilador escolar para atender 
as n~idades da Secreta.ria Municipal de Educação do Municlpio de São Raimundo Nonato PI . 

RESULTADO: 

Lot< 1: CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS. 

Empn:sa: I C L L MENDES BIRELI. 

CNPJ: I0.985.550/0001-60. 
Valor Global: 24.270,00. 

Pn;tdu~niç,o 

CONDICIONADORES DE AR DB 22.000 erus 

Lote 2: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS. 

Empn:sa: ECO MAIS AR CONDICIONADOS L TDA. 

CNPJ: 39.368.629/000!-24. 

ValorGlobal: 15.:.W0,00. 
Produto/Sen1ço 

CONDICIONADORES DE AR DE )0,000 erus 

SAO RAIMUNDO NONATO, 19 de julho de 2021 

ASSINATURA 

CONSUL 

PHILCO 
PAC30000FM9 

ld:09FEB4188F318EE5 

V■lor Unllirio 

3.467,14 

VaktrUalttrlo 

3.8JS,OO 

Prefeilura Mullidpal de Sio Raimundo Non1lo/PI 
Termo de Adjudlt:a~lo de Pl'()C:t$$0 Llt:itAtórlo 

Prtglo Eletrillico N• 032/2021 

Qu■atkl.lde 

Quaaddadt 

O(A) Pttgoeiro(a) da(o) Prefeitura Municipal de Slo Raimundo Nonato/PI, Sr.(a) Paulo Sergio de Negreiros. no uso das atribuições 
legais, conforme legislação vigente (Lei 8666193 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo N° 064/2021, 
que institui o prcgno cm epígrafe, resolve Adjudicar. 

RESULTADO: 

Lote 1: CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS. 
Empn:sa: 1 C L L MENDES EIRELI. 
CNPJ: 10.985.550/0001-60. 
Valor Global: 24.270,00. 

Produto/Serviço 

CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 Em.JS 

Lote 2: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS. 
Empn:sa: ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA. 
CNPJ: 39.368.629/0001-24. 
Valor Global: 15.340,00. 

Produto/Scmço 

CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS 

SAO RAIMUNDO NONATO, 19 de julho de 2021 

ASSINATURA 

CONSUL 

M1rc:1 

PHILCO 
PAC30000FM9 

ld:1518DFDB7B818FOE 

IJ 

ValorUalttrio 

3.467, I ◄ 

ValorUalt,rio 

l .835,00 

ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 - SRP 

Quutidade: 

Aos 04 (quaro) dias do mês de agosto de 2021, a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato - PI, 
CNPJ Nº06,772,859/0001-03, localizada na a Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, S/N, 
na BR. 020, CEP nº 64770-000, neste ato representada por CARMELJT A DE CASTRO SILVA, Prefeita 
municipal, CPF nº 342.329.073-00, residente e domiciliada na Rua Benedito Lopes, S/N, Bairro Cipó, 
São Raimundo Nonato-PI, EMPRESA - JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI- EPP, 
CNPJ: 40.352.706/0001-37, com sede na Rua Avelino Freitas, 343, Centro, CEP: 64. 770-000, São 
Raimundo Nonato/PI, neste ato representado por JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES, 
BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresaria, natural da cidade de São Raimundo Nonato - PI, data de 
nascimento 02/02/1988, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2.939.916, expedida por 
SSP/PI em 11/10/2006 e CPF: nº 037.134.343-79, residente e domiciliada na cidade de São 
Raimundo Nonato -PI, na RUA AVELINO FREITAS, nº 343, CASA, CENTRO, CEP: 64770-000, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto 
Municipal nº 013 de 06/06/2019 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, e, das 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
para Registro de Preços nº 030/2021, consoante consta do Processo nº 067/2021 RESOLVE é 
Registro de Preços para futura Aquisição de Hortifrúti, para atender as necessidades do município 

de São Raimundo Nonato e suas secretarias, confonne descrições e especificações no Anexo I 
Tenno Referência, conforme especificação constante no termo de referência (anexo 1), observada 
as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, a especificação, o preço, os quantitativos e o 
fornecedor classificado na licitação supracitada, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo 
e obrigacional ás partes, á luz da legislação que rege a matéria: 

!CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 
1.1 O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para futura Aquisição de Hortifrúti, 
para atender as necessidades do município de São Raimundo Nonato e suas secretarias, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Tenno de Referência, anexo do Edital. 
1.2 Está Ata de Registro de Preços vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3 Discriminação do objeto: 
1,4 As quantidades estabelecidas são meramente são estimativas, não obrigando o Munic!pio à 
contratação total. 
1.5 O Município poderá, por meio do Departamento de Gestão de Compras e Administração, 
contratar o objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, 
respeitando-se a capacidade de fornecimento da detentora e obedecendo a ordem de classificação 
das respectivas propostas. 
1.6 Os preços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para 
pagamento em até 15 (quinze) dias a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora, 
devidamente atestada. 
1.7 Os preços propostos são considerados completos e abrangem lucro, custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens e todos os insumos que os compõem, tais como 
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto. 

!CLÁUSULA SEGUNDA- VIGtNCIA 
2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, prorrogável na fonna 
do Decreto n.º 020/2017, contado a partir da data de sua assinatura. 

!CLÁUSULA TERCEIRA-DO GERENCIAMENTO DA ATA 
3.1 O Gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de 
Administração. 
3.2 Fica estabelecido como Gestor desta Ata de Registro de Preços o (a) Sr. (") Carmelita de Castro 
Silva, Prefeita Municipal 
3.3 Fica estabelecido como Fiscal de Contrato um funcionário nomeado por portaria. 
3.4 Caberá à secretaria responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços providenciar 
a publicação trimestral dos preços registrados, para orientação da Administração, além de 
encaminhar cópia da publicação ao Departamento de Gestão de Compras e Administração para que 
seja anexada ao respectivo processo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA 
4,1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
4,2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao fornecedor. 
4.3 Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 
4,4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.5 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão administrador poderá: 
4.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confinnada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 
4.S.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
4.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.7 O registro do fornecedor será cancelado nos seguintes casos: 
4,7.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
4,7,2 Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 
4. 7.3 Sofrersançãoadministrativa cujo efeitotome-oproibido de celebrarcontrato 
administrativo; 
4.7.4 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados 
no mercado; 
4.7.5 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
4.7.6 Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados; 
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• ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001 -03 
4.7.7 Por razão de interesse público; ou 
4.7.8 A pedido do fornecedor. 
4.8 Nas hipóteses previstas no subi tem 4. 7 a comunicação do cancelamento de preço registrado 
será publicada no Diário Oficial do Município, juntando-se o comprovante ao processo que deu 
origem ao registro. 
4.9.1 Caso não se verifique fundamentação em sua solicitação a detentora sujeitar-se-á às sanções 
administrativas previstas nas Leis n.0 8.666/1993 e 10.520/2002, conforme o caso, bem como 
aquelas dispostas no respectivo instrumento convocatório. 
4.10 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com classificação 
imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para efetuar o fornecimento, nos 
termos de sua proposta. 
4.11 Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será 
comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 
4.12 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço da detentora, a comunicação será 
feita através do Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 
da publicação. 

!CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES 
5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Termo de Referência e no Edital. 

!CLÁUSULA SÊTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
7 .1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei n.0 8.666/ 1993, na Lei n.0 10.520/2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei n.0 8.078/ 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
principios gerais dos contratos. 

!CLÁUSULA OITAVA • ANTICORRUPÇÃO • LEI 12.846/2013 
8.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por 
conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou 
de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma 
que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores 
ajam da mesma forma. 
8.2. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, o mais 
alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para 
os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
8.2.l. "'Prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato; 
8.2.2. "Prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de execução de contrato; 
8.2.3. "Prática colusiva"; esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não competitivos; 

8.2.4. "Prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato; 
8.2.5. "Prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do 
CONTRATANTE promover inspeção. 
8.3. Caso a autoridade competente para a aplicação das sanções estabelecidas no Termo de 
Referência, constatar a existência de indícios de prática de infração administrativa tipificada pela 
Lei nº 12.846, de !º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas a quem for de competência, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização -PAR, regulamentado pelo Decreto nº 020/2017. 
8.4. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

!CLÁUSULA NONA- FORO 
9.1 Ê eleito o Foro da Comarca de São Raimundo Nonato para dirimir os litígios que decorrerem 
da presente ata, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se tome. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achado em ordem, vai assinada pelas partes e por 
duas testemunhas. 
São Raimundo Nonato-PI, 04 de agosto de 2021. 

CARMELITA DE CASTRO SILVA 
PREFEITA MUNICIPAL 

PAULO SÉRGIO DE NEGREIROS 
GERENCIADOR DO SRP 

JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI- EPP 
CNPJ: 40.352.706/0001-37 

VENCEDORA 

<STA~~Uj 
MUNICIPIO DE SÃO RAIMU DO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/000 1-03 
AN EXO A ATA D E R EG ISTRO 030/202 1 REFER ENTE AO PR EGÃO 034/2021 Q UEM T EM 
C OMO O BJETO REGISTRO D E PREÇOS PARA FUT URA AQUISIÇÃO D E H O RTIFR ÚTI, 
PARA AT ENDER AS N ECESS IDAD ES DO M UN IC ÍP IO D E SÃO RAIM UN DO NONATO E 
SUAS SECRET ARIAS. 

J ISSERLAN DIA DOS S A NTOS GOM ES E lRELI- EPP 
CNPJ: 40.352.706/000 1-37 

ITEM ESPE CIFICA CÔES UNO OUANT . V .UNIT. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 . 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

1S. 

16. 

17. 

~ - Frutos de tam anho méd io , de 1• 
qualidade, sem partes escuras, amassadas ou 
furadas, apresentando grau de maturação que 
permita suportar manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. 
~ Frutos de tamanho médio, de 1• 
qualidade, sem partes escuras, amassadas ou 
furadas, a presentando g rau de maturação que 
permita suportar mani pulação, o transporte e a 
co nserva ção c m co nd ições a dequadas para o 

~ - T ipo ve rde "abobrinha .. , sadias, 
frescas, sem danificações fí s icas, casca integrn. 

KG 

KG 

Isenta de subs tânc ias terrosas. s uj idades, paras itas, KG 
la rvas, folh as, resíduos de de fensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. 
~frescas, sem danificações fisicas, casca 
inte gra . Isenta de substâ nc ias terrosas, suj idades, 
parasitas, larvas, fo lhas, r<:síduos de de fens ivos 
agríco las odor e sabor estranho. 
Alho jp natura aparência fresca e sã, co lhidos ao 
atingir o grau de e volução completo_ e pe rfe ito 
e stado de desenvolv imento . Isento de danos e 
de fe itos de natu reza fí s ica o u mecânico , terra 
ade re nte, sujidades, paras itas e larva e de fe nsivos 
agricola . 
Banana POlh\ 911 p .aç9y{!Q: Em pe ncas, de prime ira 
qualidade , tam a nho médio , colo ração un iforme . 
sem partes esc uras, com polpa fi rme e intacta, sem 
amassadas ou furadas, devendo ser bem 
desenvo lvida~ sem danos fi s icos e mecân icos 
o riundos do m a nuseio e trans porte, acondicio nados 
e m oencas intc2ra. 
~: Branca , primei ra q ua lidade, ta ma nho 
g randes o u médios, un iformes, inteiros, sem 
ferim e ntos ou defe itos, casca li sa e com bri lho , sem 
co rpos es tranhos ou terra ade ridos à superfic ie 
e xterna. 
Batata inglesa: Branca, p ri me ira qua lidade, 
tamanho grandes o u m édios, uniformes, inteiros, 

KG 

KG 

KG 

KG 

sem fe ri me ntos o u defeitos, casca lisa e co m bril ho , KG 
se m co rpos es tranhos o u terra aderidos à superficic 
e xterna. 

Betenaba: primeira qualidade, tamanho grandes 
ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou KG 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderidos à sunerficie externa. 
Cebola Branca: De l ' qualidade, não brotada, com 
casca protetora, sem danos fisiológicos ou 
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, KG 
turgcsccntcs, intactas, firmes e bem desenvolvidos, 
apresentando grau de maturação que permita 
suportar manipulação, o transporte e a conservação 
em condicões adeauadas oara o consumo. 
Cebola roxa: De 1 • qualidade, não brotada, com 
casca protetora, sem danos fisiológicos ou 
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, KG turgescentes, intactas, fumes e bem desenvolvidos, 
apresentando grau de maturação que permita 
suportar manipulação, o transporte e a conservação 
em condicões adeauadas oara o consumo. 
Cenoura: primeira qualidade, tamanho grandes ou 
médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou KG 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderidos à superficie externa. 
~: primeira qualidade, tamanho grandes ou 
médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou KG 
defeitos, casca lisa e oom brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderidos à suocrficic externa. 
Limão: primeira qualidade, tamanho grandes ou 
médios, unifonnes, inteiros, sem ferimentos ou KG 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderidos à sunerficie externa. 
MBmio;Frutos de tamanho médio, de l ' qualidade, 
sem partes escuras, amassadas ou furadas, 
apresentando grau de maturação que permita KG 
suportar manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

Mandioca - Frescas de ótima qualidade, compacta, 
fume de coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que KG 
lhe alterem a conformação e aparecia. Isento de: 
sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, 
cortes e ,,.,,fürndl•s. Peso e tamanho padriio. 
Manga: Frutos de tamanho médio, de I' qualidade, 
sem partes escuras, amassadas ou furadas, 
apresentando grau de maturação que permita KG 
suportar manipulação, o transporte e a conservação 
cm condições adequadas para o consumo. 

3 .000 8,20 

9.000 3,60 

9.000 4,40 

2 .000 9,90 

2.500 29,00 

16 .000 4 ,80 

7.000 4,60 

10.500 7,50 

6.000 7,50 

5.000 7),0 

2.000 7,70 

10.000 7,50 

3.000 6,20 

3.000 5,20 

9.000 4,50 

6.000 5,20 

9.000 4,50 

VENC E DORA 
JISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOM ES 
ElRELI- EP P. CNPJ : 
40.352.706/0001-37 

JJSSERLANDIA DOS 
SANTOS GOM ES 
EI.RE LI- er r, CNPJ: 
40.352.706l000 1•37 

J JSSER LANDIA DOS 
SANTOS GOM ES 
EIRELI- EPP. CNPJ: 
◄0.352.706/000 1 •37 

J ISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOM E S 
EIRELI- EPP. CNPJ: 
40.3:52.706/000 1.37 

J ISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP. CNPJ: 
◄0.352 .706/000 1 .37 

J ISSER LANOIA DOS 
SANTOS GOM ES 
E IRELI- EPP, CNPJ : 
40.352. 706/0001•37 

J ISSERLANDIA DOS 
SANTOS COM ES 
EIRELI- Ef'P. C N PJ : 
40.352.706/000 1•37 

J ISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOM ES 
EIRELI- EPP. C N PJ : 
◄0.352 .706/000 1 .37 

JISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JISSERLANDIA DOS 
SAN10S GOMES 
EIREU- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JISSERL-\NDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JISSERLANDIA DOS 
SAN10S GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JlSSERL-\NDIA DOS 
SANTOS GOMES 
BIRELI- EPP, CNPJ: 
40.3S2.706/0001-37 

JISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
BIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JlSSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
BIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JISSERLJ.NDIA DOS 
SAN10S GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.Jll.706/0001-37 

JISSERLJ.NDIA DOS 
SAN10S GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 
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27. 

28. 

29. 

• ESTADO DO PlAuf 
MUNICÍPIO D E SÃO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001 -03 

Melancia - Frescas de ótima qualidade, compacta, 
finne de coloração unifonne, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
deseovolvimento. Com 70% de maturação. Não KG 22.000 2,20 
serão permitidos danos que lhe alterem a 
confonnaçâo e aparência Isento de: sujidade, 
insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Peso e tamanho padrão. 
Melão: Frutos de tamanho médio, de !' qualidade, 
sem partes escuras, amassadas ou furadas, 
apresentando grau de maturação que permita KG 17.000 3,70 
suportar manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
~ Frutos de tamanho médio, de 1' qualidade, 
sem partes escuras, amassadas ou furadas, 
apresentando grau de maturação que permita KG 7.500 10,40 
suportar manipulação, o transporte e a conservação 
em condir.õ,s adeauadas oara o consumo. 
Laranja: Frutos de tamanho médio, de l' qualidade, 
sem partes escuras, amassadas ou furadas, 
apresentando grau de maturação que permita KG 15.000 4,60 
suportar manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
Ovos - Grandes, inteiros, limpos, cascas intactas e 
de coloração avermelhada. Manter validade de 15 
(quinze) dias acondicionados cm lugar seco e 
arejado, e 25 (vinte e cinco) dias conservado em 
geladeira. Apresentar o prazo de validade e a data Cartela 9.900 8,00 
de seleção na embalagem tipo cartelas com 12 
unidades. Apresentar procedência e o número do 
registro do Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de insoecão do SIF. 
Pimentão: primeira qualidade, tamanho grandes ou 
médios, unifonnes, inteiros, sem ferimentos ou KG 4.000 7,60 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem COIJlOS 

estranhos ou terra aderidos à sunerficie externa. 
Pepino· comum; em perfeito estado de 
conservação; casca com coloração verde escura; 
textura da polpa macia; sem aspectos de podridão; 
ferimento; deformação grave; passado; virose; 
murcho. Comum, boa qualidade · sem defeitos 
s~rios - apresentando tamanho, cor e conformação KG 6.000 6,00 
uniforme, devendo ser bem desenvolvidos e 
maduros. Devem ser frescos, terem atingido o grau 
máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios 
da espécie. Embaladas em sacos plásticos. 
Rotulagem mínima exigida contendo peso e data de 
orocessamento. 
Pimentinha: primeira qualidade, tamanho grandes 
ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou KG 3.000 9,90 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem COIJlOS 

estranhos ou terra aderidos à suoerficie externa. 

Repolho verde: liso; fresco; de primeira; tamanho e 
coloração uniformes; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Administrativos 
determinados pela ANVISA. Aparência fresca e sã, 
ótima qualidade, compacto, fume de coloração KG 9.000 7,10 uniforme, 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. Peso e 
tamanho oadrão. Kg 17 ooloa 
~ : primeira qualidade, tamanho grandes ou 
médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou KG 9.000 6,80 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderidos à suoerficie externa. 
~ fruta in natura; bem conservada; a 
granel. Produto de 1' qualidade, casca livre de 
fungos, tamanho médio a grande, consistência 
integra e com maturação natura~ não apresentando 
cortes, fissuras, colorações e manchas verdes, KG 8.000 5,80 
amareladas, cinzentas, azuis, negras ou de 
ferrugem. Exclui-se o recebimento de produtos 
atacados por podridão ou quaisquer alterações que 
os tomem imoróorios oara o consumo. 
Uva: primeira qualidade, tamanho grandes ou 
médios, unifonnes, inteiros, sem ferimentos ou KG 3.000 10,40 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem COIJlOS 

estranhos ou terra aderidos à suoerficie externa. 

JISSERLJ.NDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
4-0.352.706/0001-37 

JJSSERLJ.NDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JJSSERL/\NDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
4-0.352 .706/000!-37 

JlSSERLANOIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIREU- EPP, CNPJ: 
4-0.352.706/0001-31 

JISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMFS 
EIREU- EPP, CNPJ: 
4-0.352.106/0001 -31 

JJSSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-31 

JJSSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
4-0.352 .706/0001-37 

JISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMFS 
EIREU- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JTSSERLANOIA DOS 
SANTOS GOMES 
BIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 

JJSSERL/\NDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
4-0.352.706/0001-37 

JJSSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIRELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-31 

JISSERLANDIA DOS 
SANTOS GOMES 
EIREU- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-31 

CONTRATO 
MODALIDADE 

ld:10EFOF7202E38F11 

-ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Nº 129/2021 
PREGA.O ELETRONICO Nº 034/2021 
AQUISIÇAO DE HORTIFRUII, PARA ATENDER AS 

OBJE TO NECESSIDADES DO MUN1Cll'IO DE SÃO RAJMUNDO - PI NONATO 
ESUASSECRETARJAS 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, CNPJ Nº 
06.772.859/0001-03 

CONTRATADO TISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES ElR.ELI- EPP, CNPJ: 
40.352.706/0001-37 
FPM, ICMS, FMAS, FMS, FUNDEB 30%, FUS E OUTROS RECURSOS 

FONTE DE RECURSO PROPRIOS 
VALOR R$ 1.330.750,00 (um milhão, trezentos e trinta mil, setecentos e cinquenta 

reais) 
DATA DA ASSINATURA 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2021 
VIGENCIA 12( doze) meses 
SIGNATARIO Carmelita Castro Silva (CONTRATANTE) 

Jisserlandia dos Santos Gomes (CONTRATADA). 

São Raimundo Nonato/PI, 05 de agosto de 202 1. 

Carmelita Castro Silva 
Prefeita Municipal 
CONTRATANTE 

ld :04719E3719098F01 

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI 

Termo de Adjudicação de Proceno Llcitat6rio 
Preeio Elelrônko Nº 034/102 t 

O(A) Pregoeiro(a) da(o) Prefeitura Municipal de São Raimundo NonatolP[. Sr.(a) Paulo Scrgio de Negreiro~ no uso dàS atribuições 
legais, conforme legislação vigcnLc (Lei 8666193 e lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrsLivo N° 067/2021 , 
que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar. 
RESULTADO: 

Lote l: Abacate Frutos de tamanho médio, de 11 qualidade, sem partes escuras, amassadas ou furadas. 
Em resa: JTSSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352.706/000t-37. Valor Global: 24.600,00. 

Mm• YolorUD.ltArio 
8)0 

Lote 2: Abacaxi, Frutos de tamanho médio, de I" qualidade, sem panes escuras, amassadas ou furadas. 
E resa: IlSSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352.106/0001-31. Valor Global: 32.400 00. 

Mm• ValorUlllt'1io 

3,60 

Lote 3: Abobóra Tipo verde abobrinha, sadias, frescas, sem danificações tisicas, casca integra. . 
E resa: JTSSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352.706/0001-37. Valor Global: 39.600,00. ...... ValorUllltirio 

4,40 

Lote 4: Acelga, frescas, sem danificações tisicas, casca integra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
E resa: JTSSERLANDIADOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352.706/000t-37. VatorGlobal: t9.800 00. 

Prod11to/Stn1ço Mm• ValorUllltirio 

daniflcaçks flsicu, cuca in1ep Jscnta de pcrboac. 9,90 
su'idades.. 

tura aparencia fresca e sã, colb.idos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito est. 
ANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352. 706/000t-37.Valor Global: 72.500 00. 

Prod11to/SuYtço Matt• Valor Ullitário 
ia &esca e si, coibidos ao atingir o gnu de evoluçio fonaleza 29,00 

IO<Sl 

rata ou Pacovan: Em pencas, de primeira qualidade, tamanho médio, coloração uniforme, sem pa. 
IA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352.106/000t-31. Valor Global: 76.800,00. 

Prod11to.lScn1 1\tatt1 V■klr Unlthio 
Banana Prata ou Paoovan: Em pencas. de primeira qualidade., tamanho petbone 4,80 
mMio.co uniformc.,cm 

Lote 7: Batata Doce: Branca, primeira qualidade, tamanho grandes ou m&lios, uniformes, inteiros, sem fcrimcn. 
Em resa: JTSSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 4-0.352.706/000t-37. Valor Global: 32.200,00. 

Prodato/St:niço Marca Valor Ualtirlo 

Barata Doce; 8f'8ll00. primein. qualidade, ttmanbo if\lJlde9 oo in6dios, pcrl,ooe. 4,60 
unlformcs,inttiros,&tmfcrimen 

Lote 8: Batata inglesa: Branca, primeira. qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem feri. 
Em resa: JISSERLANDIADOS SANTOS GOMES ELRELI.CNPJ: 40.352.706/000t-37. VatorGlobal: 78.750 00. 

Prod11to/Stn1 Marca Valor Unltúio 

Batatainjlese:Branca,primeirtqutlidade,.tamanbopldc$oumbJi0$, pcrbQltc 7.SO 
uniform,es,.intdn:,g.,ein ferl 

Lote 9: Beterraba: primeira qualidade, tamanho gnmdes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou de. 
Em resa: JISSI!RLANDIA DOS SANTOS GOMES ELRELI.CNPJ: 40.352.706/000t-37. VatorGlobal: 45.000,00. 

Prod11ro/Stn1ço Va lorU■ltirlo 

Beterraba: primcira quali~ tamanho grandes ou mMíot, uniformcs, perbone 7,.S0 
inteiros. sem ferimemos ou de 

Lote 10: Cebola Branca: De r• quaJidade, não brotada, com casca protetora, sem danos fisiológicos ou meeãnico. 
Em resa: JTSSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352.706/000t-37.ValorGlobal: 36.000 00. 

Prochno/Sttvlço Mattt Valor Ua11,r1o 

Cebola Branca: De 1° qua]wlade. nio brotada, com ca.\Ca prott:tora, sem pubooe 7,20 
dtum 6siol ou uxeinioo 

Lote J l: Cebola roxa: De 1• qualidade, não brotada, com casca protetora.. sem danos fisiológicos ou mecânicos,. 
Empresa: JTSSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI.CNPJ: 40.352.706/0001-37. Valor Global: t5.400,00. 

1 Prod, to&rn.. 1 ...... 1 VoJor Uollúlo 1 

Quanddadt 

3.000 

Quantidade 

9.000 

Quutidade 
9.000 

Quandd.ade 

2.000 

Quantidade 
2.,00 

antida.de 
1~000 

Quudd.ade 

7.000 

nddade 
10.,00 

Q11anddade 

6.000 

Quantldaide 
l.000 

Quutldade 


