
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

                           ATA DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO DO
                            PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 - SAÚDE

 
Aos 13 dias do mês de dezembro de 2022, às 11h10min, na sede da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia, a Pregoeira Ana Paula Silvestre,
designada pela Portaria nº 009/2022, com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, e na regulamentação feita pelos Decretos Municipais nº
2578/2011 e nº 3044/2011 procedeu com a Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 045/2022, objeto do processo SEI nº 22.29.000017543-7 , UASG nº 926995, para a contratação de empresa
para fornecimento de hor�fru�granjeiros para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes
deste Edital e seus anexos. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Após verificação das condições de habilitação, os autos foram encaminhados à Gerência de Apoio Administra�vo, para avaliação
técnica, tendo esta emi�do Parecer Técnico – vide Parecer Técnico nº 04/2022, na Plataforma SEI (0778493). Considerando que os valores ofertados se encontram dentro da média de preços
levantada através de ampla pesquisa de mercado, exceto para os itens: 02, 05, 07, 08, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 33, 43, 50, 54 e 55, que restaram FRACASSADOS, por estar acima da média
es�mada, mesmo após tenta�va de negociação com todos os demais colocados, bem como, outrossim, pela solicitação de desistência do item pelo licitante. Informado isso, concluíram-se tais
procedimentos neste ato, e a Pregoeira adjudica os itens, conforme planilha abaixo:
 

· GROW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI – CNPJ: 32.142.827/0001-26

Item Quant. Descri�vo Marca Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

01 900,00 Kg
ABACATE: casca verde escura brilhante e polpa
cremosa aveludada, cor amarelo claro.

CEASA 6,30 5.670,00

03 936,00 Kg
ABÓBORA KABOTIÁ: casca grossa e de cor verde-
escuro, haste aparada, polpa alaranjada, peso
aproximado de 03 kg.

CEASA 2,99 2.798,64

04 624,00 Kg

ABÓBORA VERDE: casca fina e de cor verde,
firme, haste aparada, polpa verde-claro, peso
aproximado de 500g. Não poderá apresentar
casca danificada, polpa amolecida, mofada.

CEASA 3,18 1.984,32

06 24,00 Kg AÇAFRÃO: em pó isento de impurezas. CEASA 14,00 336,00

09 168,00 Kg ALHO: graúdo, com casca. CEASA 22,01 3.697,68

10 504,00 Kg
AMEIXA: madura, casca fina, roxa, consistência
firme.

CEASA 13,56 6.834,24

11 936,00 Kg
BANANA MARMELO: tamanho médio, graúda,
firme, roliça, casca íntegra, com aproximadamente
15 cm de comprimento e 6 cm de diâmetro.

CEASA 4,95 4.633,20

12 1.488,00 Kg

BANANA MAÇA: que não esteja verde, nem
totalmente madura, deverá estar sempre presa a
penca, sem manchas ou amassadas, de 1ª
qualidade.

CEASA 5,97 8.883,36

13 1.488,00 Kg

BANANA PRATA: que não esteja verde, nem
totalmente madura, deverá estar sempre presa a
penca, sem manchas ou amassadas, de 1ª
qualidade.

CEASA 5,20 7.737,60

14 624,00 Kg
BATATA DOCE: firme, polpa branca, peso entre
200 e 250 g. Não poderá apresentar partes ocas,
brotos, manchas e picadas de insetos.

CEASA 4,37 2.726,88

15 1.008,00 Kg

BATATA INGLESA: lisa, firme, peso entre 120 e
180g, desprovida de odor ou sabor estranho, sem
material terroso ou sujidade. Não poderá
apresentar partes ocas, brotos, manchas
esverdeadas e picadas de insetos.

CEASA 3,93 3.961,44

16 228,00 Kg

BERINJELA: casca fina e de cor roxa, firme, haste
aparada, peso entre 100 a 150 g. Não poderá
apresentar casca suja ou manchada, polpa
amolecida, mofada.

CEASA 4,97 1.133,16

17 624,00 Kg
BETERRABA: lisa, firme, haste aparada, peso entre
150 e 200g. Não poderá apresentar-se amolecida,
brocada, com folhas.

CEASA 3,95 2.464,80

18 312,00 Unid.
BRÓCOLIS: verde, novo, cabeça bem fechada, de
1ª qualidade, não pode estar amarelado. Unidade:
molho com peso aproximado de 400g.

CEASA 5,67 1.769,04

20 384,00 Kg
CARÁ: firme, peso entre 150 e 200g. Não poderá
apresentar partes ocas, brotos, manchas e picadas
de insetos.

CEASA 4,96 1.904,64

23 684,00 Kg

CENOURA: lisa, firme, cor laranja-vivo, com
aproximadamente 15 cm de comprimento e 05 cm
de diâmetro. Não poderá apresentar-se
amolecida, brocada, com manchas verdes na
parte superior.

CEASA 4,35 2.975,40



24 624,00 Kg

CHUCHU: casca verde e íntegra, lisa, firme, sem
espinhos, com peso entre 100 e 150g. Não poderá
apresentar partes ocas, brotos, manchas e picadas
de insetos.

CEASA 4,31 2.689,44

26 18,00 Kg
COLORAU: em pó, coloração vermelha, isento de
impurezas.

CEASA 16,11 289,98

28 384,00 Unid.

COUVE-FLOR: firme, cor branca, inteira, limpas e
livres de umidade externa excessiva. Não poderá
apresentar-se mofada e com manchas pretas ou
estar murcha. Unidade: molho com peso
aproximado de 600g.

CEASA 6,84 2.626,56

29 36,00 Kg ERVA-CIDREIRA: desidratada. CEASA 36,00 1.296,00

30 36,00 Kg ERVA-DOCE: desidratada. CEASA 63,75 2.295,00

32 372,00 Kg

INHAME: polpa branca ou amarelada, com casca
que solte facilmente, produto de boa qualidade e
sem defeitos grosseiros, como rachaduras,
perfurações e cortes e livre de umidade.

CEASA 6,16 2.291,52

34 3.060,00 Kg
LARANJA PERA: casca fina, lisa, cor verde ou
amarela, firme, com peso entre 170 e 190 g. Não
poderá apresentar manchas ou estar murcha.

CEASA 2,77 8.476,20

35 588,00 Kg
LIMÃO TAITI: firme, casca verde, fina, lisa e
brilhante. Não poderá apresentar-se manchado,
murcho e amarelado.

CEASA 4,00 2.352,00

36 1.644,00 Kg

MAÇÃ GALA: firme, casca vermelha ou rosada,
lisa, polpa amarelo-creme, com peso entre 120 e
150g. Não poderá apresentar-se com manchas
e/ou danos mecânicos.

CEASA 7,05 11.590,20

37 1.224,00 Kg
MANDIOCA: com casca, firme, limpa, peso entre
250 e 350g. Não poderá apresentar partes
amolecidas, mofadas ou brocadas.

CEASA 3,00 3.672,00

38 1.728,00 Kg

MAMÃO FORMOSA: deverá estar parcialmente
maduro e com a casca íntegra, sem amassamento
e lesões microbianas, com sabor adocicado, com
peso entre 01 e 02 Kg.

CEASA 5,72 9.884,16

39 1.020,00 Kg

MANGA PALMER: produto íntegro, sem manchas,
picadas de insetos ou sinais de apodrecimentos;
estar em ponto de maturação próprio para o
consumo.

CEASA 5,39 5.497,80

40 744,00 Kg
MARACUJÁ: maduro, amarelado, consistência
firme.

CEASA 7,12 5.297,28

41 1.764,00 Kg
MELÃO: super�cie uniforme, com polpa
esverdeada ou amarela, com sementes
abundantes.

CEASA 7,08 12.489,12

42 5.520,00 Kg
MELANCIA: super�cie uniforme, firme, sem furos
ou rachaduras, polpa vermelha e macia,
suculenta, sabor doce, com peso entre 08 e 12 Kg.

CEASA 2,89 15.952,80

44
4.620,00

Unid.
MILHO VERDE: em espiga sem casca, com grãos
sadios, graúdos e macios.

CEASA 1,49 6.883,80

45
1.020,00

Dúzia

OVOS: ovos de galinha “�po grande branco”. Os
ovos deverão estar limpos. Não poderão estar
trincados. Embalagem: caixa com 12 unidades,
com registro no Ministério da Agricultura. Prazo
de validade mínimo 15 dias a contar a par�r da
data de entrega. Caixa com 12 Unidades.

CEASA 7,74 7.894,80

46
15.000,00
Gramas

ORÉGANO: desidratado. CEASA 0,05 750,00

47 312,00 Kg
PEPINO: liso, firme, na cor verde. Não poderá
apresentar amolecido, brocado, com manchas
amarelas na parte superior.

CEASA 4,40 1.372,80

48 828,00 Kg
PERA: madura, casca fina, cor amarelo-
esverdeada, rígida.

CEASA 9,52 7.882,56

49 48,00 Kg PIMENTA DE CHEIRO: verde, fresca. CEASA 30,05 1.442,40

51 372,00 Kg
QUEIJO CURADO RALADO: �po minas, com pouco
sal, sem ranço, em embalagem lacrada, intacta,
com procedência e data de validade.

CEASA 39,51 14.697,72

52 384,00 Kg

QUIABO: novo, liso, firme, cor verde, com
aproximadamente 12 cm de comprimento e 02 cm
de diâmetro. Não poderá apresentar brocados,
duros, murchos e com manchas.

CEASA 6,49 2.492,16

53 468,00 Kg
REPOLHO BRANCO: firme, cor verde-claro, sem
picadas de insetos e lagartas. Não poderá
apresentar folhas amarelas e murchas.

CEASA 2,40 1.123,20

56 2.064,00 Kg
TOMATE: produto íntegro, sem manchas, picadas
de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em
ponto de maturação próprio para o consumo.

CEASA 3,92 8.090,88

57 312,00 Kg
VAGEM: nova, lisa, firme, cor verde. Não poderá
apresentar-se brocada, murcha, dura e com
manchas.

CEASA 11,16 3.481,92



Valor Total: R$ 202.322,70 (Duzentos e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta centavos).
 

 
Valor Total: R$ 202.322,70 (Duzentos e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta centavos).

 
 
 

Ana Paula Silvestre
Pregoeira - Port. nº 009/2022

 
Goiânia, 13 de dezembro de 2022.

 
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Silvestre, Pregoeira, em 13/12/2022, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
0788077 e o código CRC 5B4A1491.
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