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ESTADO DO MARANtIÃO

Prefeitura Municipal de Fmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL

NO

054/2018.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 014/2018 SRP

P

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL

NO

054/2018.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No0í4/20í8

A COMTSSÃO penfUeNENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada ao gabinete do Prefeito,
criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas alteraçôes
posteriores, com sede e foro na cidade de lmperatrizlMA, com sede à Rua Urbano Santos,
1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65.900-505, neste ato representado
Presidente, Sr.Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro, casado, portador da Cédula de
ldentidade no 000042210795-6 SESP/MA e do CPF no 620.197.243-91, nomeado por meio
da Portaria no 5569, de 19 de Dezembro de 2017, publicada em 2011212017, no uso da
atribuição que lhe confere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o
julgamento da licitaçáo na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE

054t2018, publicada no 2410512018, processo administrativo n.o
20.001 .20512018, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificaçâo por ela(s) alcançada(s) e na(s)
PREÇOS

no

quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiçÕes previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto
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 disposiçoes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1.Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTA), destinados a Alimentação
Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE
das escolas/creches dos POLOS l, Il e lllda ZONA RURAL.
2. DOS PREçOS, ESPECIFTCAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES
2.1. Do quantitativo

ITEM

OBJETO

UNID

óncÃos

óncÃos ttÃo

PARTIC]PANTES

PARTICIPANTES
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Superintendência de Registro de Preços
POLPA DE FRUTA SABOR

ACEROLA

Polpa de frutas selecionadas sabor Acerola, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009 deve

1

conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deveráo ser íntegras, náo serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados

de

KG

2.085

10.425

KG

'r.9'r0

9.550

KG

1.9í 0

9.550

KG

2.011

identificaçâo e

procedência, informaçâo nutricional, número do lote,
data de fabricaçáo e quantidade do produto.

FRUTA SABOR CAJÁ
Polpa de frutas selecionadas sabor Cajá, isentas de
contaminaçáo. A embalagem plástica de 5009 deve
conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalàgens
deverão ser íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
POLPA DE

2

conter externamente os dados de identificaçáo e
procedência, informaçáo nutricional, número do lote,

data de fabricaçáo e quantidade do produto.

POLPA DE

3

FRUTA SABOR CAJÚ
Polpa de frutas selecionadas sabor Cajú, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009 deve
conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deveráo ser íntegras, náo serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados de identificaçáo e
procedência, informaçáo nutricional, número do lote,
data de fabricaçáo e quantidade do produto.

POLPA DE FRUTA SABOR

GOIABA

Polpa de frutas selecionadas sabor Goiaba, isentas de
contaminaçáo. A embalagem plástica de 5009 deve

4

conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deveráo ser íntegras, náo serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

í

0.055

conter externamente os dados de identiÍicaçáo e
procedência, informaçáo nutricional, número do lote,
data de fabricaçáo e quantidade do produto.
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PoLPA

DE

FRUTA sABoR nlnmculÁ

Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas
de contaminação. A embalagem plástica de 5009 deve

5

conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deveráo ser íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conter exÍernamente os dados

de

KG

9.480

1.896

identificação e

procedência, informação nutricional, número do lote,
data de fabricaçáo e quantidade do produto.

2.2. Do preço registrado, especificaçôes do objeto, quantidade e demais condições
ofeÉadas na proposta
IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA - EPP

OBJEÍO

ITEM

UNITÁR10

VALOR
TOTAL

2.085,00

7,68

16.012,80

1.910,00

7,88

15.050,80

UNID

QUANTIDADE

KG

KG

VÀLOR

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Polpa de frutas selecionadas sabor Acerola,
isentas de contaminaçáo. A embalagem plástica
de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com

Ministério

no

e
MAPA. As embalagens deveráo
ser íntegras, náo serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer

Abastecimento
1

o registro obrigatório

da Agricultura Pecuária

outro sinal

-

de

alteraçáo

do

produto

ou

embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informaçáo
nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.

POLPA DE FRUTA SABOR

CAJÁ

Polpa de frutas selecionadas sabor Cajá, isentas
de contaminaçáo. A embalagem plástica de 5009
deve conter a validade de no mÍnimo 06 meses a
01 ano, com o registro obrigatório no Ministério

da Agricultura Pecuária e
2

Abastecimento -

MAPA. As embalagens deveráo ser íntegras, não
seráo aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraçáo
do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricaçáo e quantidade do produto.
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PreÍeitura Municipal de lmperatriz
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PoLPA DE FRUTA SABOR

CruÚ

Polpa de frutas selecionadas sabor Cajú, isentas
de contaminaçáo. A embalagem plástica de 5009
deve conter a validade de no mínimo 06 meses a
01 ano, com o registro obrigatório no Ministério

da Agricultura Pecuária e

J

Abastecimento -

MAPA. As embalagens deveráo ser íntegras, não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraçáo
do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificaçáo e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.

KG

1.910,00

7,92

15.127,20

KG

2.011,00

7,57

15.223,27

KG

1.896,00

0,57

20.040,72

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Polpa de frutas selecionadas sabor Goiaba,

isentas de contaminaÇão. A embalagem plástica
de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com

Ministério

4

o registro obrigatório

da Agricultura Pecuária

no

e

Abastecimento - MAPA. As embalagens deverão

ser íntegras, náo seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter e(ernamente os
dados de identificação e procedência, informaçâo

nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá,
isentas de contaminação. A embalagem plástica
de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com o registro obrigatório no

da

5

Ministério
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As embalagens deverão
ser íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal

de

alteraÇão

do

produto

1

ou

embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação

nutricional, número do lote, data de fabricaçáo e
quantidade do produto.

2.3. Dados dos fornecedores classificados
Razão Social: IMPERATRIZ POLPAS DE

CNPJ/MF n': 01.446.81 l/0001-83
Endereço: Rua Paraíbq no 1266

Imperatriz (MA)
Telefone: (99) 99

13

-

FRUTAS LTDA- EPP

Mercadinho.

Fax:

6-61 45

Representante: Cleonice Dias Nascimento

Endereço Eletrôn ico :kifruta@gmai l.com
RG n" 029966192005-9
Expedidor/UF: SSP/MA

CEP:65.901-290

Marinho
Orgão

CPF no 956.3 19.095-53
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2.4. Orgãos Participantes
Secretaria Municipal de Educação- SEMED
2.5. Do quantitativo por órgão participante

OBJETO

ITEM

UNID

SEMED

KG

2.085,00

KG

1.910,00

KG

1.910,00

KG

2.01 1,00

Polpa de frutas
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraÉo do produto ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identiÍicaçáo e procedência, informaçâo nutricional, número
do lote, data de fabricação e quantidade do produto.

com

1

o

cAJÁ

2

Polpa de frutas
POLPA DE FRUTA SABOR
selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminaçáo. A embalagem plástica
de 500g deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, náo serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá conter e)dernamente os
dados de identificaçáo e procedência, informaçáo nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.

3

Polpa de frutas
POLPA DE FRUTA SABOR
selecionadas sabor Cajú, isentas de contaminaçáo. A embalagem plástica
de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não seráo aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaçáo e procedência, informaçáo nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.

CAJÚ

Polpa de frutas
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
selecionadas sabor Goiaba, isentas de contaminaçáo. A embalagem

4

plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, náo serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraçâo do produto ou embalagem, deverá conter eÍernamente
os dados de identificaçáo e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de fabricaçáo e quantidade do produto.
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Polpa de frutas
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
selecionadas sabor Maracujá, isentas de contaminaçáo. A embalagem
plástica de SOOg deve conter a validade de no mlnimo m meses a 0'1 ano,

o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As embalagens deverão ser Íntegras, não sêrâo
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer oulro
sinalde alteraÉo do produto ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificaçao e procedência, informaÉo nutricional, número
do lote, data de fabíicaÉo e quantidade do produto.
com

5

KG

1.896,00

3. DA VALIDADE DA ATA
3.'1. A validade desta Ata de Registro de Preços seÍâ de 12 (doze) meses, a partir de 28 de

junho de 2018, não podendo ser prorrogada.
4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

à

Superintendência de Registro de PreÇos da Comissáo Permanente de
LicitaÇão o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questÕes legais, em
conformidade com as normas do Decreto Municipal no 1 3, de 31 de março de 201 5.

4.1. Caberá

5. DOS PREçOS REGISTRADOS
5.1. Os preÇos registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os
materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de
Íealizaçáo da sessão pública do Pregão Presencial no 05412018, que é parte integrânte
desta Ata de Registro de PreÇos, independentemente de transcriçáo.
6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREçOS
6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de

publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atendêr todos os pedidos efetuados durante
sua validade, dentro dos quantitativos estimados.
6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial
no 05412018.

6.3. Em decorrência da publicaçáo desta Ata, o participante do SRP poderá Í'irmar contrato
com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão
gestor a recusa daquele em fornecer os mâteriais no prazo estabelecido pelos órgãos
participantes.
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6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação,
paru a assinatura do contrato

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o ptazo estabelecido ou
se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo
das sançôes previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante
comunicará ao órgáo gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de
classificaçáo, os demais fornecedores.
6.6. O detentor do registro de preços, durante o ptazo de validade desta Ata, fica obrigado a:
6.6.1. atender os pedidos efetuados pelo órgáo participantes do SRP;

6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
6.6.3. responder, no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do orgão gestor do
registro de preços sobre a pretensão de orgão não participante em aderir à presente Ata
(carona).
7. DAS COND!ÇOES GERATS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento

do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções

e

demais condiçoes do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do
Pregáo Presencial no 0il12018.

8. DA DTVULGAçÃO
8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgáo Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e
achada em ordem, vaiassinada pelas partes.
lmperatriz (MA), 28 de junho de 2018.
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