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superintendência de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL N" 025/2019. CPL

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N.01í/20í9

A COMTSSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, vinculada ao gabinete

do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto nô 044. de 3'1 de julho de '1997 e

suas alteÍações posteriores, com sede e foro na cidade de lmperatri2/lvlA, com
sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65.900-
505, neste ato representado Presidênte, Sr. Mercêlo Caetano Braga Muniz,
brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade n" 1660270 SSP/MA e do
CPF n' 494.208. í 03-30, nomeado por meio dâ Portaria no 10 084, de 16 de maio

de 2019, publicada em 18/05/2019, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto Municipal n'27 de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE
PREçOS n' 01112019, publicada no dia 12 de abril de 2019, abertura da sessáo
em 29 de abril de 2019, às 09:00h (nove horas), Procêsso AdminBtrâtivo
3í.01.0084/20í9 - SEMUS, resolve registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiçôes previstâs
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de

lunho de 1993 e suas alterações, DecÍeto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei
Federal no. 10.520, de '17 de julho de 2002, Decreto Municipal no. 02212007,
Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade com as
disposiçÕes a seguir:

1. DO OBJETO

í.1 A presente Ata tem por objeto a AquisiÇáo eventual e Íutura de gêneros
alimentícios (cesta básica), para atender as necessidades das coordenaçoes
Vigilância em Seúde ê DST/AIDS - SEMUS, do Pregão Presencial n" 025/20í9,
que ê parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de tÍanscrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçÓES, QUANTITATIVOS C FORNECEDORES
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2.'1. Do quantitativo

Cesta Básica embalada contendo 01

ARROZ: Classe: Sranco polido, tipo
2. acondicionamêntor embalâgêm
plástica original. Pãcot€s de 5k8r 01

óLEo DE so.,Ar Refinâdo.

Acondicionàmentor embalãgem

olástica orisinal, recipiente dê

900mlj 02 SAROINHA EM

CONSERVAi preparada
pescado Íres.o, lirnPo, evi5cerado,
.ôzido. lmê6a êm óleo comestível

ou molho. Acondicionado em

recipiente de folha de flandres
integro, resrstente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo
âproxjmadament€ 1258 de pe5o

liquido drenado. A embalag€m

devêrá conter externâmentê oe

dados de identificação
procedência, informação
nLrúicionàl, númeío do lote, data
de vâlidade, quantidade do

PTOdUtO; 02 LEIÍE EM PÓ INTEGRAT

INSTANTÂNEO: acondicionamento:
embalagem plástica original,
pacote de 20o$ 02 fEUÃo
CARIOCA: tipo 7.

Acondicionamento: embãlasem
plástica original, pacote de 1kg; 02

FUBÁ: Fàrinhã de Milho
eníiquecido €m feío e ácido fôlico,
embalagem original, pâcote de 1kg;

01 MARGARINA CREMOSA: Produto
com no minimo 65% de Lipídios. A

embalaEem deve .onter o Registro

no MinistéÍio da sâúde, o locãl de

origem do produlo, peso, dàta de
embalagem e data dê vencimento
(validade) contendo 2s08.; 01
AçUCÂR: Açúcâr cíistà|.
Acondicionamento: embalagem
plásticâ oriSinà|, pacote de 2kg; 01
PÓ DE cAFÉ: Câíé torrado e moido
de excelente qualidade.

UNO 4 050 8100.00

)lorr Brcq0 ü'liPisina 3 dc l2
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cesta Básica embãlada contendo o1
ARROZT Classe: Branco polido, tiPo
2. acondicionâmento: embalâgem
plástica original- Pâcotes de 5kgj 0t
órEo oE SoJA: ReÍinado.

Acondicionam€nto: embãlãgem
plástica originâ1, recipiente de
goomlj 02 SARDINHA EM

CONSERVA: prepaíâda
pescado fresco, limpo, evrsceíado,

cozido. lmersa êÍn óleo comestívêl

ou molho. Acondicionado em

recipiente de folhâ de flandres
integro, resistente, vedado
hermeticâmeôte e limpo, contendo
ãproximàdàmente 1259 de peso

liquido drenado. A embâlagem
deverá conter exte.namente os

dados de identificação

orocedénciâ, informãção
nutri€ional, número do lote, data
de validade, quaÍrtidade do
pToduto; 02 LEITE EM PÓ INTEGRAL

tNsÍaNTÂNEo: acondicionam€nto:
embalagem plásticã original,
pacote de 20Og; 02 FEUÃO

CARIOCÂ: tipo 1.

Acondicionamento: embalagem
plásticâ original, pàcote de 1kg; 02

FUBÀ: faÍinha de Milho
enriquecido em ferío e ácido íólico,
embalaSem original, pâcote de lkgi
01 MARGARINA CREMOSA: Produto
com no minimo 65% dê Lipídios. A

embalaSem deve conter o Registío

no Ministério dâ Saúde, o locàl de
origem do produto, peso, data dê
embala8em e data de vencimento
(validade) contendo 2509.; 01

AçUCARi Açúcâí cÍistal.
Acondicionemento: embalagem
plástica orisinal, pacole de 2kB; 01

Pó DE CAFÉ: Café torràdo e moído
dê excelente qualidade.

Embala8em oÍiginâ1, pacote 2509.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA

ME E EPP - tC 123106'An.48, paÍ.

fl)- aNEXO l

U NI) 1 350

)lort
( Irl]ql1 ünl:

2.700.00
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2.2. Do preço registrado, as especiÍicaçóes do objeto, â quantidade e as demais

condiçóes ofertadas na(s) proposte(s) sáo as que seguem:

BATISTA E COELHO LTDA

6
§u

Cestâ Básica

embalada contendo
0l ARROZ: Classe:

Branco polido, tipo
2,
âcondicionamento:
embalagem plástica

original. Pacotes de

5kg;01ÓLEo DE

SOJA: Refinado.
Acondicionamentoi
embalagem plástica

original, recipiente
de 900mli 02

SARDINHA EM

CONSERVA:

prepàrada com

Pescâdo fresco,
limpo, eviscerado,
.ozido lmer!â êm

óleo comestívelou
molho-
Acondicionado em
recipiente de folhâ
de flândres Íntegro,

resistente, vedado
hermeticamente e

limpo, contendo
ãproximadamente
1259 de peso

líquido drenado. A
embalagem deverá
conter

dados de
identiÍjcação e

Procedência,
informâção
nutricionâ1, número

n Brrtort ünr: Página 5 de 1.3

4 050

C

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIOITEM UNIDDESCRTÇÃO

I

1

I
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QUANT.
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INSTANTÂNEO:

Acondicionamento:
embalaBem plástica

original, pacote de
2oos; 02 FEIJÃo

CARIOCA| tipo 1.

Acondicionamento:
embalaBem plásticâ

original, pacote de

1kg; 02 FUBÁ: Farinha

de Milho enriquecido
em ferro e ácido
fólico, embâlagem
original, pêcote de

1ke;01 MARGARINA

CREMOSA: Produto
com no mínimo 65%

de Lipídios. A

embalagem deve
conter o Registro no

Ministerio da Saúde, o

local de origem do
produto, peso, data de

embâlâgem e data de

vencimento (validade)

contendo 2508.;01
Àçl..lCAR: Açúcar
cristal.
Acondi€ionamento:
embâlagem plástica

original, pacote de
2Ke; 01 PÓ DE CAFÉ:

café torrado ê moído
de excelente
qualidade. Eínbalagem

ina1, pacote 2

Cestê Básicâ embaladâ
contendo 0l ARROZ:

Clâsse; Brânco polido,

tipo 2,

acondicionamento:
embalagem plástica

original. Pacotes de
5kg;01 ÓL€o DE SoJA:
Refinado.
Acondicionamento: 1.350

v

R$
RS 57 78.030 00

rll:

UND

a: .a

BO
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embalagem plástica

original, recipiente de

900mlj 02 SARDINHA

EM CONSERVA:
preparâda com
pescâdo fresco, limpo,
eviscerado, cozido.
lmersa em óleo
comestívelou molho-
Acondacionado em
recipiente de folha de

flandres íntegro,
resistente, vedado
hermeticamente e

limpo, contendo
aproximâdamente
1259 de peso líquido
drenado. A

embalagem deverá
conter externamente
os dados de
identiíicação e
procedência,

informação
nutricional, número
do lote, data de

validade, q!antidade
do produto;02 LEIÍE

EM PÓ INIEGRAT

INSTANÍÂNEO:

Acondic;onamento:
embalagem plástica

ori8inal, pacote de

2o0g;02 FEUÃO

CARIOCA: tipo 1.

Aaondi€ionamentoi
embalagem plá§tica

original, pacote de

1kg;02 FUBÁ: Farinhâ

de Milho enriquecido
em ferro e ácido
fólico, embalagem
original, pacote de
1kg 01 MARGARINÂ

CRTMOSA: Produto
com no minimo 65%

de Ll ídio5. Â

& M

Página 7 de 12
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embalagem deve
conter o Re8istro no
Ministério da Saúde, o

locâlde origem do
produto, peso, data de

embalâgem e data de

vencimento (validâde)

contendo 2509.;01
AçUCAR:Açúcar
cristal.
Acondicionâmento:
embalâgem plástica

original, pacote de

2Kc;01 PÓ DE CAFÉ:

Câfé torrado e moído
de excelente
qualidâdê. Émbalâgem
originâI, pacote 2509.

lcor A úE 25%,

EXCLUSIVA PARA ME E

EPP - Lc 123/06 - art.
48, paí. lll) 'ANEXO ll

2.3, Os dados dos fornecedor(es) classiíicados são os que seguem

CNPJ/MF n' 07.321 .315/000'l -80

Endêreçor Rua Seis de Dezembro. no 08 -
A, Bairro Novo Horizonte, lmperatriz'MA.

RG no 74094497 5

Órgão Expedidor/UFi SESP-irA

2.4 ORGAOS(S) PARTICTPANTES(S)

Râzão Sociãl: BATISTA E COELHO
LTOA

cEP 6s 919-120

Representânter Katiane Peíeira Alves

CPF no 808 677 823-15

irC Broq o ünl:

Teleíone: (99) 3582-3629
(99) 991744149

Fax: não rnformado

Endereço Elelrônico:
com novohorizonte@íolha.com. br

Secretâria lvlunicipal de Saúde - SE[rUS

Página E de t2
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2.5. Do quantitativo

oEScRrÇÃo

Cesta Bás&e embalada contêndo 01 ARROZ Classe BÍanco
poldo tpo 2 acondrcronamenlo embalagem plêstca oÍgrnal
Pacores de 5kg 0' OLEO DE SOJA Ref,nado
Acondicronamento embalagem plástica origrnal, Íeciplenle de
900m|; 02 SARDINHA El/l CONSÉRVA: prêpârada com
pescado fresco, limpo, eviscerâdo, cozido. lmersâ em óleo
comestível ou molho. Acondicionado em recrpiente de folha de
flandres íntegro, resistênte, vedâdo hermetrcámente e limpo
contêndo aoroximadamênte 1259 de peso lÍquido drenado A
embalagem deverá conter eternamente os dados de
identificaÉo e procedência, informaçáo nutricjonal. número do
lote data dê valdade quantidade do pÍoduto, 02 LEITE Ei.il

PÔ INTÉGRAL INSTANTÂNEO Acondiclonamento]
êmbalagem plástica original, pacote de 2OOg; 02 FEUÃO
CARIOCA lrpo 1 Acondlconâmento embalagem plást,ca

origrnal pacole de lkg 02 FUBA Fênnha de lrrlho
enriquecido em ferro e ácido fólico, embalagem origlnal
pecote de 1kg; 01 MARGARINA CREMOSA: Produto com no
mínrmo 65% de Lipídios A embalagêm deve conteí o RegEtro
no Ministério da Saúde, o local de origem do produlo, peso
data de embalagem e dâta de vencrmento (validêde) contendo
2509.; 01 AÇUCAR: Açúcar cristal Acondicionamento
embalagem plástica oÍiginal pacotê de 2kg 01 PÔ DE CAFE
Câfé torrado e moido de excelente qualdade Embalagem

inêl pacote 250q

'I

2

Cesta Básica embalâda contendo 01 ARROZT Classê Eranco
pohdo. tipo 2, acondlcionamento embalagem plástica original
Pacotes de 5kg. 01 ÓLEO DE SoJAr Refinado
Acondrcronamento: êmbaiagem plástrca original recipiente de
900mlt 02 SARDINHA EM CONSERVA prepâradâ com
pescado fresco. limpo. evisceíado cozido lmersa em óleo
comestivêl ou molho Acondrcionado em recipiente dê folha de
flandres integro resislente, vedado hermehcamenle e limpo.
contendo aproximadamente 125q de peso liquido dÍenado A
embalagem deverá conter externamênle os dados de
identúicâçáo e pÍocêdência rnformaÉo nutícional númeÍo do
lote, datâ de validadê quantrdade do produto: 02 LEITE EIV
PÓ INTEGRAL INSTANÍÂNEO Acondicionâmento
embalagem plâslica oígr'ral. pacole de 2OOg 02 FEIJÁO
CARIOCA: tipo 1 Acondicionamento: embalagem plástica
original pacote dê 1kg 02 FUBA Farinha de [,'lrlho
eníquecido em ferro e ácido íólico, embalagem original.
pacole de 1kg: 01 IVARGARINA CREMOSA Produto com no
mínimo 65% de Lipidros A embalagem deve conteÍ o Regrstro
no Ministério da Saúde o local de oÍigêm do produto peso
data de embalagem e data de venomento (vahdade) contendo
2509, 01 AÇUCAR Açúcar castal. Acondicionâmento
ernbalagem plásticá original pacote de 2kg; 01 PÔ DE CAFE

de. Émbalâgem

4 050

UND 1 350

ManchCuiiu Brogaknrz

SEÍIIUSUND

Café torrado e moÍdo de

&
Pílina 9 dc l2
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ongrnal. pacole 2509 (COTA DE 25%. EXCLUSIVA PARA I\,1E

E EPP - LC 123/06 - Art 48 per lll)-ANEXOII

3. DA VALIDAOE DA ATA

3 1. A validade desta Ata de Registro de Preços seÍá de '12 (doze) meses, a qdftit de 27

de maio de 20í9, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA OA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

41. CabeÍá à Superintendência de Registro de Preços da Comissáo Permanente de

Llcitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questóes legais.

em conformidade com as normas do Decreto Municipal n'13. de 31 de março de 2015

s. oos PREÇos RÊGTSTRADOS

5.1 Os preços regiskados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata

5 2 Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que acertaram cotar os

materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de

realizaÇão da sessão pública do Pregão Presencial no 025/20í9, que é parte integrante

desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

6, DA UTILIZAÇAO DO REGISTRO DE PREÇOS

6 1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento. após cumprir os requisitos

de publicrdade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados

durante sua validade, dentro dos quantitativos estrmados

6 2 O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados
mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçôes contidas no Edital do
Pregâo Presencial no 02512019.

6.3. Em decorrência da publicaçáo desta Ata, o participante do SRP poderá fiÍmar
contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao
órgão gestor a recusa daquele em íornecer os materiais no prazo estabelecido pelos

órgáos particlpantes.

.tl ( 0 iroo,, Dnr: I'ágina l0 dc 12

& a
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6 4 O Íornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, paía
a assinatura do contrato;
6 5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar náo cumpra o prazo estabelecido
ou se recuse a executaÍ o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sêm



,+

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lm pe ratriz

Comissáo Permanênte de Licitação
sup êrintendência de Registro de Preços

prejuizo das sanções previstas em lei e no instrumento conlretúal. Neste É§o, o órgão

particapante comunicará ao óÍgão gestot competindo a este convocar sucessivamente'

por ordem de classificâção, os demais Íornecedores.

6.6. O detentor do registro dê prêços, durante o prazo de validade desta Ata, Íica

obrigado a:

6 6.1 Atender os pedidos efetuados pelos ôrgãos participantes do SRP

6 6 2 Fornecer os mateíais. por preço unltáíio regiskado, nas quantidades indicadas
pelo partrcipante do SRP, não podendo ultrapassar o quântitativo registrado,

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor

do registro de preços sobre a pretensáo de órgão náo participante em aderir à presente

Ata (carona).

7. DAS CONOrçÔES GERATS

7.1. As condiçôes gerais do fornecimento, lais como os prazos para entrêga e

recêbimento do objeto, as obÍigaçóes da Administraçáo e dos Íornecedores registrados,

sanções e demais condiçÕes do ajuste encontram-se deÍinidos no Termo de ReÍerência e
no Edital do Pregâo Presencial no 025/2019.

8. DO DECRETO N'03 DE 2í DE JANEIRO DE 2019

O Decreto n'03 de 21 de Janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do Decreto
no 13/2015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço passando a estabelecer que

as aquisições e contratações nâo poderá exceder, por órgão ou entrdade, a cinquenta por

cento do quantitativos dos itens do instrumento convocatório e íegistrado nesta Ata de
Registro de Preço. bem como estâbeleceu que o instrumento convocatório preverá que o
quantitâtivo decorrente das âdesóes à ata de registro náo poderáo exceder. na totalidade.
ao dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art. 22 §§ 30 e 40

do presente Decreto:

Ar7. 22 Í...1
§3o As aquisiçoes ou as contrataçóes adrcionais de que trata
este artigo não poderá exceder. oor óraão ou entidade. a

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento

@parao
órgão gerenciador e para os órgãos part,cipântes

§4. O instrumento convocatório preverá que o quantitativo

decorrente des edêsões á âtâ reqistro de orecos não Doderá
a totalidade ao dobro do UA

Brú98 üniu

{

8 ó5ô
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reqistrâdo na ala de reoistro de Drecos para o órgão gerenciador

e para os órgãos não participantes que adenrem

9. DA DIVULGAÇAO

9.1. A publcaçáo resumida desta Ata de Registro de Preços no sate do Munrcípio, que é
condição indispensável para sua eficácia será providenciada pelo Órgão Gerenciador até

o quinto diâ útil do mês segurnte ao de sua assinaturâ, para ocorrer no prazo de vinte

dras daquela data

9.2. Registre-se que, no âmbito do pregáo, caso o primeiro colocado se recuse a assinar
o contrâto, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes para negociâí na

ordem de classiÍicaçáo, sem que exista a obrigatoriedade destes em igualar a proposta

inicialmente vencedora, conforme disposto no art. 27, § 30, do Decreto 5450/05 e Decreto
013t2015.

9.2.1. Aí. 27, § 3" O vencedor da licitaçáo que não Íizet a comprovação referida no § 20

ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeilada a ordem de
classaficação, para, após comprovados os requisilos habilitatórios e feita a negocraçáo.

assinar o contÍato ou a ata de registro de preÇos. sem prejuízo das multas previstas em
editale no contrato e das demars cominêçóes legais

9 3. Para firmezâ e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada e depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes

lmperatriz (MA) 27 de maio de 2019
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