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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipat de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de pieços

PREGÃO PRESENCIAL NO 069/2018.CPL

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No017/2018

A COMISSÃO penrtlnNENTE DE LlclrAçÃo - cpl, vincutada ao gabinete do : efeito,criada pela instítuída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de ígg7 e suas a rr 
, lüesposteriores, com sede e Íoro na cidade de lmperatriztwA, com sede à Rua urbano s, \o§,

1657 - Bairro Juçara - lrnperatríz - MA- cEP 6s.go0-s0s, neste ato representado presid,lrr,.rê,Sr' Bruno Caldas siqueira Freire, brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidadr o000042210795-6 SESP/MA e do cPF no 620.197.249-9í, nomeado por meio da portarii5569' de 19 de Dezembro de 2017, publicada em zot12l2o17, no uso da atribuição que rconfere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento c.licitaçáo na modaridade de pregão, na forma presenciar, para REGrsrRo DE pREÇos n"069/2018' publicada no dia 28to612018, no Diário oficiar do Estado do Maranháo, processoadministrativo n'o 22'01'122t2018, RESOLVE registrar os pr"çã. da(s) empresa(s) indicada(s)e qualificada(s) nesta ATA, de acordo coT a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstãs no edital, sujeitando-se as partesàs normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1gg3 e suas alteraçôes, Decreto n.o7'892, de 23 de janeiro de 2013, Leí Federar no. j0.520, de 1r de jurho de2oo2,DecretoMunicipal no' o22t2oo7, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de zo1;,em conformidadecom as disposiçÕes a seguir:

í. DO OBJETO

1 ' 1 ' A presente Ata tem por objeto Registro de preços para futura e eventual contrataçãode empresa para o fornecimentã oe refeições prontas, tipo ,,marmitex,, para oatendimento das necessidades da secretaria de tnfraestrutura e serviços públicos,visando o atendimento das demandas oriundas desta secretaria, conforme Anexo r doEdital do Pregão Presencial no 069/20í8,. que é parte integrante desta Ata, assim como aproposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.DosPREÇos,EsPEclFlcAçÕEs,QUANTlTATtvosEFoRNEcEDoREs

2.1. Do quantitativo .!,

ITEM oescnlçÃo UNIDADE
QUANTTTATIVO

óncÂos
PARTICIPANTES

QUANTITATIVO
ónaÃos ruÃo

PARTICIPANTES
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REFETçÕES PRONTAS T|PO
"Marmitex" n.o 08, com peso
mínimo de 7509 por unidade,
acondicionada em embalagem
descartável aluminizada e
transportada em caixas térmicas,
com cardápio variado semanalem
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no
prazo de í2 meses.

UND 4.000 20.000

2

REFEçÔES PRONTAS T|PO
"MaÍmitex" n,o 09, com peso
mínimo de 8009 por unídade,
acondicionada em embalagem
descartável aluminizada e
transportada em caíxas térmicas,
com cardápio variado semanal em
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no
prazo de í2 meses.

UND 4.000 20.000

3

Áeua nitNERAL sEM cÁs
200tll, Água mineral sem gás de
boa qualidade, com características
físíco-químicas padrão, isenta de
sujidades, quarenta e oito
unidades/ COPO de 200 mtcada),
embaladas em copos descartáveis
de plástico polipropileno
transparente, com nítida
visibilidade. Constando nos copos,
de forma legível, a data de
fabricação e de validade do
produto.

UND 48.000 240.000

2'2' Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condiçõesofertadas na proposta

LTDA-MENN EMPREENDÍMENTO &sERV|çOS ALIMENTOS

ITEM DESCRTçÃO UNIDADE VALOR
uNrrÁnro

VALOR
TOTAL

QUANTIDADE

,ú
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REFETçOES PRONTAS T|PO
"Marmitex" n.o 08, com peso mínímo
de 7509 por unidade, acondicionada
em embalagem descartável
aluminizada e transportada em
caixas térmicas, com cardápio
variado semanal em anexo, e talher
descartável para atender os
trabalhadores da Secretaria de
lnfraestrutura no prazo de 12 meses.

2.3. Dados dos fornecedores ctassificados

UND 4.000 13,'t 5 52.600,00

//

3

ÁGUA MINERAL SEM GÁS 2OOML,
Água mineralsem gás de boa
qualidade, com características físico-
químicas padrão, isenta de
sujidades, quarenta e oito unidades/
COPO de 200 mlcada), embaladas
em copos descartáveis de plástico
polipropileno transparente, com nítida
visibilidade. Constando nos copos,
de forma legível, a data de fabiicação
e de validade do produto.

UND 48.000 0,59 28.320,00

FOOD ALIMENTAçÃO EIRELI

ITEM DESCRIçÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
uNrrÁnlo

VALOR
TOTAL

2

REFETçÕES PRONTAS T|PO
"Marmitex" n.o 09, com peso mínimo
de 8009 por unidade, acondicionada
em embalagem descartável
aluminizada e transportada em
caixas térmicas, com cardápio
variado semanalem anexo, e talher
descartável para atender os
trabalhadores da Secretaria de
lnfraestrutura no prazo de ,12 meses.

UND 4.000 15,30 61.200,00

CNPJ/MF no : 2J.97 6.258/000 í _23 Razão Sociat: NN EMPREENDTMENTO
SERV|ÇOS & ALTMENTOS LTDA _ ME

RuaEndereço Rafael de Almeída
São lmSalvador. peratriz MA) CEP:65.916-193

1

Ribeiro,
no 04,
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2.4. Orgãos PaÉicipantes

secretaria Municipal de lnfraestrutura e servíços públicos - sINFRA

2.5. Do quantitativo por órgão participante.

/,;

Telefone: (99) 3525-9 S64t 98/lOZ -AZg4 Fax:

Endereço Eletrônico:
n nservice@hotmail. com

Representante: EDIMILTON CESAR DA
SILVA

RG no 1491826
Órgão Expedidor/UF: SSp/pt CPF no 707.046.193-34

CNPJ/MF no: 05. 3B3.5T9!OOO1 -32 Razão Social: FOOD ALTMENTAÇÃO
EIRELI- ME

Endereço: Rodovia BR 01O,
608 - Rodoviária. lmperatriz

no 1442-A, KM
(MA) CEP:65.903-270

Telefone: (99) 3525-2828/ 98235-0023 Fax

Endereço Eletrônico:
atendimento@foodalimentacao.com. br

Representante: RAIM UNDO AU RÉUO
SUCUPIRA JÚNIOR

RG no 1235í0899-3
Órgâo Expedidor/UF: CPF no 947.438.003-15

ITEM DESCRIçÃO UNIDADE SINFRA

1

REFEIçÕES PRoNTAS TlpO',Marmitex,, n.o 0g, compeso mínimo de 7S0g por unidade, acondicionada em
embalagem descartável al uminizada e transportada em
caixas térmicas, com cardápio variado semanal em anexo,
e talher descartável para atender os trabalhadores da
§ecretaria de lnfraestrutura no prazo de í2 meses.

UND 4.000

2

REFEIçÕES PRONTAS TlpO.,Marmitêx., n.o 09, compeso mínimo de B00g por unidade, acondicionada em
embalagem descartável aluminizada e transportada em
caix.as térmicas, com cardápio variado semanalem anexo,
e talher descartável para atender os trabalhadores da
§ecretaria de lnfraestrutura no prazo de i2 meses.

UND 4.000
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AGUA MINERAL SEM GAS 2OOML, Água mineratsem gás
de boa qualidade, com características iísico_químicas
padrão, isenta de sujidades, quarenta e oito unidades/
COPO de 200 mlcada), embaladas em copos descartáveis
de plástico polipropileno transparente, com nítida

3
UND 48.000

visibilidade. Constando nos
de fabricação e de validade

copos, de forma legível, a data
do produto.

3. DA VALIDADE DA ATA

3'1' A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de 2s dejulho de 2018, não podendo ser-prorrogada.

4. DA GERÊNC|A DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

4'1' caberá à superintendência de Registro de Preços da comissão permanente de Licitaçãoo gerenciamento desta Ata, no seü aspecto operacionar e nas questões regais, emconformidade com as normas do Decreto úunicipat'no iâ,-oã gr de março de 201s.

5. DOS PREçOS REG|STRADOS

5'1' Os preÇos registrados sáo os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

!.?; 9: preços registrados, bem como o regístro dos licitantes que aceitaram cotar osmateriais com preÇos iguais aos do licitante venéedor, estáo relacionados na ata dàrealizaçáoda sessão pÚblica doFregáo presenciàin" oogliôiB, úãã prrte integrante destaAta deRegistro de Preços, indepãndentemente de transcrição. '

6. DA UTILTZAçÃO DO REGTSTRO DE PREçOS

6'1' A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos depublicidade, ficando o forn.ecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante suavalidade, dentro dos quantitativos esti"maJos.

6'2' o ajuste com os fornecedores registrados será formatizado pelos interessados mediante
;:ã3#ã1§: 

contrato, observadas ãs àisposiçÕes contidas nà'eoitrr oó pi"gào presenciat

6'3' Em decorrência da publicaçáo desta Ata, o partícipante do sRp poderá firmar contratocom os fornecedores que tiveram os preços regisirados, oeveÀoo comunicar ao órgão gestora recusa daquele em fornecer os maieriais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

31r.or?i?r?il[;T:,:r.zo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para

6'5' caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o pnzoestabelecido ou serecuse a executar o fornecimento, terá o sgu regiõtro oe Gçã cancelado, sem prejuízo dassançôes previstas em lei e no instrumento cõntratuai.'úéL caso, o órgão participantecomunicará ao orgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de
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classificaçáo, os demais fornecedores.

6'6' o detentor do registro de preços, durante o ptazode validade desta Ata, fica obrigado a:

6.6..1. atender os pedidos efetuados peros órgãos participantes do sRp;

6'6'2' fornecer os materiais,. por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelopartícipante do sRp, não podendo ultiapassar o quantitiativo registrado;

6'6'3' responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgáo gestor doregistro de preços sobre a pretensão'de órgáo náá'pãrtiiàànte em aderir à presente Ata(carona).

7. DAS CONDTçôES GERATS

7;1'lt condiçÕes geraís do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
9bjefg'-as obrig.açÕes da AdministraÇão e dos fornecedores-registrados, sançÕes e demais

E?:s:t""ãÍ3;i?1?ii*ntram-se 
oàrnioos no rermo à" n"r"iencia e no Ed'itar do pregão

8. DA DTVULGAÇÃO

8'1' A publicação resumida desta Ata de Regístro.de preços no site do Município, que écondiçâo indispensável para. sua eficácia, seã provioenciããã pen orgáo Gerenciador até oquinto dia útil do mês seguinte ao de süa assinatura, para ocorrer no pruzode vinte diasdaquela data.

8'2' Parafirmeza e validade do pactuado, a presenteAta foi lavrada e depois de lida e achadaem ordem, vaiassinada pelas partes.

' 2r'(I 
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Bruno Siqueira
da

NN EMPREEN

lmperatriz (MA), 25 de jutho de 2018

Leal
istro de Preços

SERV!ÇOS &
ALIMENTOS LTDA - ME

.ME


