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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2018 
 

RESULTADO ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 
022/2018, Processo Administrativo nº. 106/2018, que teve por objeto receber proposta 
para contratação de empresa para fornecimento de alimentação enteral, que será 
fornecida a pacientes com necessidades específicas de alimentação do município de 
Jateí-MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante 
e, em conformidade com o Edital e Termo de Referência, onde constam as demais 
especificações do objeto, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em 
favor das empresas: CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA, CNPJ sob o n°. 
05.155.405/0001-12, o item 1140 no valor unitário de R$ 29,50 ( vinte e nove reais e 
cinquenta centavos) totalizando o valor do item  R$ 2.950,00 ( dois mil novecentos e 
cinquenta reais),  a empresa KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP , CNPJ sob 
o n°. 27.024.068/0001-67, o item 6495  no valor unitário de R$ 10,90 ( dez reais e 
noventa centavos) totalizando o valor do item  R$ 13.080,00 ( treze mil e oitenta reais), 
e a empresa SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ sob o n° 14.134.724/0001-32, os itens 2074 no valor 
unitário R$ 21,80 ( vinte e um reais e oitenta centavos) totalizando o valor  do item R$ 
26.160,00( vinte e seis mil cento e sessenta reais); 6494 no valor unitário de R$ 16,60 ( 
dezesseis reais e sessenta centavos) totalizando o valor do item R$ 9.960,00 ( nove mil 
novecentos e sessenta reais) e  3663 no valor unitário de R$ 22,00 ( vinte e dois reais) 
totalizando o valor  do item R$ 22.000,00 ( vinte e dois mil reais), valor total dos itens 
R$ 58.120,00 ( cinquenta e oito mil cento e vinte reais). 
 

Jateí/MS, 27 de novembro de 2018. 
 
 

Diego Araújo Lima 
Pregoeiro Oficial 


