
M PRFFFTtttd a Grosso do Sulprefeituiu municipal de glória de dourados
Rua Tancredo de Almeida Neves - CEAD

AVISO DE RESULTADO

através do Pregoeiro Senhor Paulo Roberto âiveRa c t °
composta pelo Senhor Felipe Denadai Duarte rio e ' o® ®
Pierette, designados pela Portaria n» 062/2021 de
publico para conhecimento de todos os inter«'Jl ?®"'° ''® ̂ 021, torna
Pregão Presencial n° 021/2021-Processo ArimInS »• o® modalidade
sobre o REGISTRO DE PREÇOsTemprernámT P"® "®^®®
generos alimentícios a serem utilizarino nl fornecimento parcelado de
devido a pandemia a entr?ga ̂ 0^061,100 P'®P®;®P«® P® ^it alimentação, e,
distribuídas em forma de Wts aos atofria pfri'® m ® ®®manal, sendo
Municipal, após a sessão publica Municipal de Ensino deste
;;®"®®dora do certame as empresae-?BLU^* nc ®a3mu-se
07.027.727/0001-01 com o valor ̂ e R$ N»cento e vinte e quatro reais e dez^ntavoi r <®®"'° ® «nta e dois mil.

Glória de Dour/dos - m\Jde Agosto de 2021.

Paulo Rober

Pregodí
ta
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1 PRFFFTTTtr a Grosso do SulPREFEITUI^ MUNICIP^ DE GLÓRIA DE DOURADOS
ua Tancredo de Almeida Neves - CEAD

termo de homologação E
ADJUDICAÇÃO

n.° 065/2021'ÍXente ao Vreg^^PrSencte^^^^ Administrativo
foram observados os orazos rpnircaio 21/2021, e, considerando que
termos da Lei Federal n» 1^5,^2 "os

rs, - sl:empmsas vencedoras PELLiM & dI NADA?LTotcNPJ N«

efeitos iegais''"'°"''° ' d® Pteço, para que produza os

Glória de Dourados-MS, 13 de Agosto de 2021.

Aristeu f eXeirà Nantes
Prefeito Municipal
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Prefeito Municipal

- Aristeu Pereira Nantes

Vice-Prefeito

- Amadeu Ferreira de Moura

Secretaria Municipal de Gestão Púbiica - SEGEPU
- Tiago Bega Silva

'  Municipal de Desen. Sustentável - SEDS
-Magner de Paula Ribeiro
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - SEEC
■ Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha
Secretaria Municipal de Obras e Se^iços Públicos - SEGP
- lorge Gudberme Marangoni de Siqueira
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
^ - Janete G. Kochinski de França
Secretaria Mun. de Infraestrutura e Água - SEINFRA

I  Mun. de Assis. Social e Cidadania - SEASC
-Ana Paula de Andrade Marques

Criado pela Lei Municipal N.

^^t-ÓRlÃDEDÕURÃDÕS^

I Coordenadoria de Gabinete
- Diomar Mota dos Santos

Coordenadoria de Planejamento e Turismo

Coordenadoria de Trânsito

-Vaimir Dias dos Santos

Coordenadoria de Habitação
-Adimilson de Almeida
Coordenadoria de Defesa Civil
- Sérgio Higino dos Santos

Co^denadoria de Controie de Máquinas, Equipamentos e Frotas
- Sidiney Thomaz Neto

Controladoria Interna do Município
- Nelson Correia Mendes

Assessoria Jurídica

- Victoria Callegari Duarte de Souza
- Vítor Vandresen Militão

^ÁGÍNÃ~

cissí,
jgajgg'°nadedoDrados.mu s.

PODER EXECUTIVO

SUMARIO

ATOS DO PODtR EXECUTIVO
licitação
PORTARIA
ECRETO

licitação

do Sul

,noá . PLdIico para os Interessados J f intermédio do Pregoeiro

'  ° estabetedd^t
p'rLtaçâo^Xrse?v%i^^^^^^ ® paisagismo, no sistema denecessidade da Prefeitura Municinari IT de acordo com a

Nevef d® Glória de^oluíados ^o^à R^'^ Municipal de Gestão

Glória de Dourados-MS
•""'irados m.; k-

07;00 às 13:00 horarredTante^^ron'''!'
endereçado ao Pregoelro^a Pr»f!r/^ .f"*"®."'® "a eir
ou solicitado pelo seguinte Emall- licítacaon'^!''^' °® Dourados-M'
Maiores informações poderão --r nht'iTr^^7^r-T^"''^dos.ms k,

pX%reroterra""c®;s'a*^^
Pregoeiro

PREFPm?D*'í^™ GROSSO DO SUL ■

Pro - n conhecimento de todos os intor^ j Janeiro de 2021 tornaegao Presencial n» 023/2021-Processo AdmlnfstSivT^^Sl

-/OD. tGV, 3466-t6trg  '^'""llorglegloriadedourados.ms.gor.br

o1^mb\'a s^rlrutilfzldo?nrm^ de serviços de caminhão
transp^oTe^ a quardeterâ^ficar''a'dis^^'^' a® ufflfea'So ̂ defte®
Dourados. Após a sessão publica q°ue^teve^in^'^^'^''"'^^ Municipal de Glória de

E=F—«SsaaHí
Pregoeiro Oficial

ÍH=S~S-..—
observados os prazos recursais ammn^nh Z ' considerando que foramLei Federal n" 10.520/2002 Decreto Ui F ° nos termos da
pela Lei Federal n" 8.666/93 e suas °°®'2009 e, subsidiariamente

Prefeito Municipal

PRSÍRASiciPAf DE gÍóRIA DE
AV.fo^D°ESLTASo''°

de Mato Grosso do Sul

publico para conhecimento de todos ns de 2021 torna
Pregão Presencial n° 021/2021 PrnrP<;Q "^®^®ssados que a licitação modalidade
sobre o REGISTRO DE PREGOS 065/2021, que versa
generos alimentícios a serem utilizados na DmF "n/a fornecimento parcelado de
a pandemia a entrega dos produtos será ^''mentação, e, devido
em forma de kits aos alunos da Rede Munic iam "c ® semanal, sendo distribuídas

Pregoeiro Oficial

^1' considerando que foram



Ct-ÓRIA DE DOURADOS-MS. TERÇA-FEIRA. 31 DE AGOsT^THSr

LÍTe'dt'ral°%^To°Ln»nnr'n'°"'f'"^M ° J^^Wico, nos termos daLei i-eaeral n 10.520/2002, Decretos Municipal n° 009/2009 e 094/2009

HOMOLOGO o ' ̂ posterbres a"':HOMOLOGO o procedimento licitatório e ADJUDICO o objeto as emoresas
vencedoras PELLIM & DE NADAI LTDA- CNPJ N° 07.027.727/0001-01 empresas
Autorizo a lavratura da Ata de Registro de Preço, para que produza os efeitos

PÁGINA

Glória de Dourados-MS, 13 de Agosto de 2021
Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2021

dÍI™° CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 046/2021
Município de Giória de Dourados - MS

no icTr% ^ CONTRATADA: Peiiim & De Nadai Ltda
f  Contratação de empresa no regime de Registro de Preço especializadapara fornecimento parcelado de gêneros alimentícios a serem utilizados na

p eparaçao de kit alimentação, e, devido a pandemia a entrega dos produtos será
feita diaria e semanal, sendo distribuídas em forma de kits aos alunos da Rede
Muncipai de Ensino deste Município, devendo portanto a empresa vencedora
manter deposito na cidade de Glória de Dourados, de acordo com as quantidades

REGiME DE EXECUÇÃO:
realizado por execução indireta.

Mn^°os) ® ® ® vinte e quatro reais e dez
31/1^/202° vigência do presente CONTRATO é da assinatura até
DOTAÇÃO ORÇAMENTARÍA:

'02.05

02.05.012.306.0014.2D.5«
3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE
DOURADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E ESPORTES '
Programa Nacional de Alimentação Escoiar
Material de Consumo

Giória de Dourados - MS, 16 de Agosto de 2021
ASSINANTES:

Contratante: Aristeu Pereira da Nantes - Prefeito Municipal
Contratada: Bruno Denadai Peiiim - Representante da Empresa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 065/2021
PREGÃO PRESENCIAL N" 021/2021
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DF
PREÇOS N° 009/2021

PARTES: MUNICÍPIO DE GLORIA DE DOURADOS - MS
PELLIM & DE NADAI LTDA
DO OBJETO:

° F°''"®'=imento Futuro de Gêneros Alimentícios aserem u liizados no preparo de merenda escolar servidas a alunos da Rede
Municipal de ensino deste Município, sendo que a retirada do produto será

DA VIGÊNaA® Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
O prazo de vigência da presente Ata será de 12 ídozet meses da assinatura.
Empresa: PELLIM & DE NADAI LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT

ARROZ AGIJI longo fino, tipo 1,
acondicionados em embala- gem de
poiipropiieno transparente, originai de
fábrica com isento de matéria 1.100
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, iivreUND
de umidade e de fragmentos estranhos,
tem grãos intei- ros, registro no Ministério
Agricultura, informações do fabri- cantes
data de vencimento estampada na
embalagem.

BISCOITO nOCF Tipn MALSFMA
isento de gordura trans, ausente de1.600
biscoitos quebrados, pacote de 400g
Validade mínima: 6 meses.

VALOR

UNITÁRIO

[R$)

VALOR

TOTAL

ÍR$]

UND

EXTRATO TOMATF isento de glúten
trans, com tomate, 1.600
acondicionada em UND
de fábrica r.nm

dos

isento de gordura
açúcar e sai,
embalagem originai
?40SR, com especificação
ingredientes, in- formações do fabricante
e data de vencimento estampado na
embalagem.

20,83 22.913,00

3,96 6.336,00

4,72 7.552,00

FUBA DF MILHO AMAPFrrT Obtidol
pela moagem de grãos de milho sãos e
maduros, enriquecido com ácido fólico e
ferro. Pófino tipo "fubá mimoso". Isento de 3.110
sujidades, umidade e mate- riaisUND
estranhos. Rendimento após cocção de
até 2,5 o peso cru. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não violada, con
tendo dados do produto: identificação,
procedência, ingredien- tes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabrica- ção e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote de
SOOg. EMBASA- MENTO LEGAL de
acordo com Legislação vigente/ ANVI- SA.
Feijão tíDo carínniiinha novo,

em embala- gem
originai de

FRANGO SORREnnyA rr.»
congelado

acondicionado

poiipropiieno transparente
fábrica com Ikg grãos inteiros, aspecto2.730
briihoso, liso, isento de matéria terrosa, UND
pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmento ou corpos
estranhos, com registro no MA
informações do fabri- cante e data de
vencimento estampada na embalagem.

2,83 8.801,30

, com no máx. 5% de gorduras,
apresentando cor amarelo rosada, sen
escurecimento ou manchas esverdeadas
Acondicionado em embalagem piás- tica
com registro no Min. Agricuitura-SIF,
informação do fa- bricante, especificação
do produto e data de vencimento na
embalagem e com etiqueta de pesaqem

2.000

.KG

MAÇARRÃQ PARAFUSn .«ífm
glúten

7,47 20.393,10

.Macarrão isento de glúten, dei
fécula de batata, de arroz ou outros, sem
ovos, corantes na- turais, cúrcuma,30
urucum e emuisificante E471. Embalado UND
em saco resistente de poiietiieno atóxico
transparente, contendo SOOg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredien- tes, valor nutricionai, peso
fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 06 meses a contar da
data de entrega.

11,61 23.220,00

I^^GARRAQ PARAFLJSf) massa com
sêmoia, de 1 qualidade, acondicionado6.500
em embalagem de polipropilenoUND
transparente ou em caixa de papei
resistente originai de fábrica, contendo
500gr.

4,59 137,70

OLEO DE SOJA RFFiMAnr. tipo 1
aspecto límpido com cor e con- sistência
características. Embalagem plástica
atóxica, transpa- rente e não viciada,
contendo dados do produto: identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gra- matura, datas de.
fabricação e vencimento. Validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto. Frasco com 900 ml.

3.600
UND

2,67 17.355,00

7,06

TOTAL GERAL .

25.416,00

132.124,10

Giória de Dourados-MS, 16 de Agosto de 2021 '
ASSINANTES:
Contratante: Aristeu Pereira da Nantes - Prefeito Municipal
Contratada: Bruno Denadai Peiiim - Representante da Empresa
Testemunhas

PÕRTÃR|Ãn!ÕÕÍ/2Õ2^ÊÃscTSS^\GO^^^^Sl
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLOrIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso

RESOLVE atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município,

Art. 1° Na forma do art. 6° do Decreto Municipal n. 068, de 14 de julho de 2 021
fica designando o servidor Emanuel Gomes Vital de Medeiros, titular do cargo de
Supervisor de Projetos na Secretária Municipal de Assistência Social, como auxiliar
responsável pelo planejamento das contratações e sua respectiva gestão, referente

pnfi e^zngg Municipal de Assistência Social e Cidadania para os exercícios de
-^or%fnno Sistema de Planejamento e Gerenciamento de ContrataçõesoKUU/tjüb, sem repercussão em sua remuneração.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Glória de Dourados, MS, 30 de agosto de 2021.

Ana Paula de Andrade Marques
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Rua Tancredo de Almeida Neves, Parque CAD - Fone: (67) 3466-1611
http://www.gloriadedourados.ms.gov.br - Email: doegd@gloriadedourados.ms.gov.br


