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(ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superi ntendência de Reg istro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL NO 076/20íg.CPL

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 02212019

A cOM;gSÃo pERMANENTE DE LtctTAçÃo - cPL, vinculada ao gabinete do Prefeito,

criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores,

com sede e foro na cidade de lmperatrizJMA, com sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro

Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65.900-505, neste ato representado Presidente, Sr. Marcelo

Caetano Braga Muniz, brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade no 1660270

SSP/MA e do CpF no 494.208.103-30, nomeado por meio da Portaria no 10.084, de 16 de maio

de 2019, pubticada em 18t05t2019, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal no

27 de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregâo, na

forma presenciat, para REGISTRO DE PREçOS no 022t2019, publicada no dia 22 de julho de

2019, abertura da sessão em 06 de agosto de 2019, às 14:00h (quatoze horas), Processo

Administrativo 02.í9.00.3358/20í9 - SEMUS, resolve registrar os preços da(s) empresa(s)

indicada(s) e quatificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e

na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as

partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçÕes, Decreto

n: 1.092, de23 de janeiro de 2013, Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto

Municipal no. O22:2OO7, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade com

as disposições a seguir:

1. DO IOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto aquisição eventual e futura de UTENSíLIOS DE

COZINHA, para atender as necessidades da sede da SEMUS e suas Coordenações conforme

especificaçô,ês ê QUântitativos descritos no Anexo I e Termo de ReÍerência do Pregão

presencial no 076/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcrição.

2. DOS PRE:çOS, ESPECIFICAçOES, QUANTITATIVOS e FORNEGEDORES

2.1. Do quantitativo

lluntz

I

AQU SUASESEMUSDAASATENDER NECESSIDADESCOZINHAPARA PARAurensiuosDE
COORDENAçÓES

oRcÃos ttÃo
PARTICIPANTES

oRGÃOS
PARTICIPANTES

12UND. 6

PROCESSADOR DE ALIMENTOS
llilDUSTRlAL, para realizar diversos tipos de
crrrtes, entre fatiar, ralar e desÍier, acompanhado
drr 06 discos.
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Supe rintendência de Registro de Preços

I4UND,2

ACIOON OE CARNE INOX CI PRE
CTf,RTADOR, BOCA 8, Conjunto da boca mais
caracol em ferro fundido estanhado, com sistema
que impede o acesso das mãos as áreas de
ccrÉe.Gabinete de chapa de aço inox
escovado.Motor monofásico de 1/3 CV de
potência.

26 52UND.J
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM COPO
EM POLIPROPILENO

12UND. 64

Liquidificador Comercial 4 Litros com sistema
de encaixe seÍavado e um exclusivo copo
monobloco em aço inox com tampa de borracha
alóxica

42UND5
Liquidificador lndustrial 19 litros basculante
com çÉ, capacidade para 19 litros, copo em aço
inox

6 12UND.6

Garro para transporte de alimento em aço
inrox, com estrutura em tubo redondo inoxidável
dr: 1 x 1,25mm, 02 prateleiras em chapa de aço
inoxidável 0,75mm com gradis inox em toda a

volta e alçâ para transporte inox. PARA-
CHOQUE: de borracha em toda volta.
RODíZIOS: de 125 mm de diâmetro.

22UND 11
Cortador de Legumes: Cortador De Legumes
Grande Tripé com navalha de aluminio medindo
'11) mm, modelo cabrita

7

í68UND.
Cortador de Legumes: Cortador De Legumes
nrédio de mesa com navalha de aluminio
nredindo I mm, modelo cabrita.

4UND. 2I

BUFFET TÉRMICO QUENTE E FRIO
CONJUGADO 6/4 - Estrutura em aço inox ou
clrapa de aço com fino acabamento em pintura

epóxi;
SaÍda para drenagem do tanque,
Resistência tubular
Termostato com controle de 20oC a 120oC',

Rodízios paru facilitar o deslocamento,
Tampas de vidro ou aço inox;

L,âmpada Piloto;
Cubas em aço inox grandes e fundas.

'10

Forno lndustrial Guilhotina a gás GLP.
tvledidas lnternas: (AxLxP) 270 x 950 x 950 mm;
Laterais, frente e teto externas em aço inox;
Sistema para abertura do vidro tipo guilhotine
c,cm acabamento em pintura a pó eletrostática
ccm base fosfatizada; Queimadores comsistema
de gaveta, em aço tubular, com regulador de
entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra
refratária que ermazena o color obtendo maior
uniformidade no assado; Bandeja coletora de
resÍduos em chapa galvanizada super resistente;
A.companha uma grelha reforçada por câmara;
Termometro na lateral do forno. Cavalete
rr:forçado em aço caóono.

UND 3

11
Espremedor de Frutas, Tamanho Pequeno lnox
1L Automático UND. 1'l 22

12

Fogão lndustrial 6 bocas, possuindo 6 bocas,
sendo 3 queimadores simples e 3 chamas dupla,
com bandeja coletora de gorduras, estrutura em
aço com acabamento em pintura epóxi na cor
preta, grelhas removíveis.

UND.

(
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Munici pal de lmperatriz

Gomissão Permanente de Licitação

t

Superintendênci adeRegistro de Pre ços

13

lndustrielFogão 4 bocas, emgrelhas feno
tundido; estrutura em inoxaço escovado,
desmontável e mod ulável; ueimedoresq duplos
em ferro fundido; registros nuoscontíiestágios
oomados; defogóes centro dos dois(tubulaçáo
lados);Tamanho 82 x x1(AxLxP): 123 cm,

doDiâmetro 200queimador: mm Diâmeho das
cm40grclhas:

UND. 4 I

14

Fogão Semi lndustrial Atto í Boca chapa de
ferro, conta com uma boca 2g x Zg centimÀ[ros, ãCaulins (Bicos espalhadores de ctramasl, ' i
registro de. fechamento, pintura eletrostática' e
oanoeJa coletore de resÍduos.

UND. 2

15

ilesa para refeitorio c/ bancos escamoteável,
fixos c/8 assentos Assento produzloô em úõÊ
com. 15 mm de espessura, acabamentos das
Dordas em perfil de. pVC, mesa com gOcrn de
laÍgura, 75crn de altura e 2,40m de comprimento.

UND. 22 44

16
dePurificador comágua, natuaraltemperature

e paregelada alturaparede, 0on36, uralarg
,5cm27 armazenamento de litros,5

UND. 68 ,t36

17 Freezer horizontal
4O4 lts

branco com2portasecom
UND. 6 12

't8
Tennometro digital espetotipo aresistente

d Hastealarme, emágua tnoxaço aadequada
emmedição comalimêntos, capa protetora

UND. 10 20

í9 Termometro digitat para máxima e minima UND 25 50

20 Estante em aço com 6 prateleiras UND. 287 574

21
Forno Microondas, 30capacidade: 220vlitros,
conl giratório; UND. 4 I

21
de alta
20m x UND 114 228

22

Estrudo plástico Multiuso Modular
50xl25x2,5cm na cor preta, fabricado 

",polletiteno de atta densidáoe, o estàOãirport"
umê carga estática de até 10 toneladas por m2,além de-poder ser utilizado em temperaturas àealé 40oC, Sistema de encaixe oo tipóãaãno-ã
fêmr:a resulta êm uma fácil instalação

UND 70 140

23
Caçarola lndustÍlat no
18 or dê diametro, íg
para 2 litros

em eluminio, medindo
de altura, capacidade

í8,
oTt UND í6

tla
tlte .u
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ORGÃOS NÂO

em polipropileno ou
Superfície Vazada 1m x

. PâIIEIjS.. APRES. ORGÃOS
PARTICIPANTES

ORGÂos NÂo
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
I
I

Supe rintendência de Registro de Preços

24
Caçarola lndustrial no 30, em aluminio,
medindo 30 cm de diametro, 30 cm de altura,
carpacidade para 9,8 litros

UND 13 26

2425
Caçarola lndustrial no 38, em aluminio, medindo
3B cm de diametro, 38 cm de altura, capacidade
para 20,4 litros

UND 12

26
Caçarola lndustrial no 50, em aluminio, medindo
50 crn de diametro, 50 crn de altura, capacidade
perra 41,2 litros

UND. 8 16

1827
Panela caldeiÉo n o34 em aluminio medindo 34
crn de diametro, 30 crn de altura, capacidade
para 27,2litros

UND I

UND. 7 1428
Panela caldeirão n o50 em aluminio medindo, 50
cnr de diametro, 48 cm de altura, capacidade
perra 94,2 litros

29
Cuscuzeira em aluminio no38, com 38cm de
diiametro, 38cm de latura

UND, 18 36

2230
Caneca em aluminio no16, com 16crn de
diametro, 16cm de latura com capacidade para
3,:2 litros

UND. 't1

3í
Caneca em aluminio no22, crm 22cm de
diametro, 22cm de letura com capacidade para
8,:3 litros

UND. I 18

5Z
Frigideira Hotel no 40 em aluminio, com 40crn de
diametro e 8 crn de altura, com asa

UND. 10 20

18 3633
Frigideira Hotel no 40 em aluminio, com 40cm de
diametro e 8 crn de altura, com cabo de
benquelite

UND.

34

Panela de Pressão 7,5 L em Alumínio Polido
com Fechamento Externo, Espessura de
3,iimm, Sistema de Segurança Aprovado pelo
lnrnetro Professional

UND 2 4

35

Panela de Pressão 20 L em Alumínio Polido com
Fe,chamento Externo, Espessura de
3,limm, Sistema de Segurança Aprovado pelo
lnmetro Professional

UND. 16 32

ITEilI ORGÁt.lIZADORES APRES.
ORGÃOS

PARTICIPANTES
ORGÃOS NÃO

PARTIGIPANTES

36
Organizador baixo 20 lts, dispositivos de fixaçâo
para um melhor fecho da tampa. Translúcido,
permitindo a visualização de seu conteúdo.

UND 4',1 82

37
Organizador baixo 36 lts, dispositivos de fixaçáo
para um melhor fecho da tampa. Translúcido,
permitindo a visualização de seu conteúdo.

UND. 78 156

38
Organizador baixo 48 lts, dispositivos de fixaçáo
para um melhor fecho da tampa. Translúcido,
permitindo a visualização de seu conteúdo.

UND. 35 70

39 Carixa organlzadora transparente c/ tampa e
trava, capacidade de 3 lts. UND.

(
^ Í.r'::o $!unie
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Munici pal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendênci a de Registro de preços

40
tlaixa organizadora
oor branca

plastica 11,5 s/ tampa na
UND. 32 64

oRGÃoS
PARNCIPANTES

41 ilarra plastica 2 lts UND. 104 208

42 Jarra plastica 3,8 lts UND. 57 114

43

Gaixa Monobloco fechada s/tampa empolietÍleno de alta densidade, paÂ
acondicionamento de carnes, na cor branca, c/
capacidade para 45lts.

UND. 23 46

44 Bandeija plastica 48 x 33 cor bege ou branca UND. 98 't 96

45 Peneira em inox í2 cm UND. 29 58

46 conserva líquidosGarraÍa üermica de 5 lts,
quentes e frios UND, 't8 36

47

G,arrafa termíca dê g lts, conserva lÍquidos
quentes e frios entre g a 10 horas, toineira
prática e desmontável que auxilia na limpeza do
produto.

UND. 24 48

48

Garrafa termica de 12 lts, conserva líquidos
quentes e Írios entre g a 10 horas, toineira
priática e desmontável que auxilia na limpeza do
produto.

UND. 25 50

49

Pá para caldeirão com cabo, 1OO% polietileno
alirnentício; côncava para facilitar a agitâção; náo
lihrra 

. 
resíduos; fácil higienização;- póde ser

utilizada em temperaturas até 100;C, lOOx,nye

UND í0 20

50 Colher para caldeirão
'tx,5,5x45 CM

concova em polietileno,
UND. I 18

5í Talrua para coÉe variados, em polietileno cores
variadas, í,5x30xS0cm UND 55 110

52
Corncha industrial em aluminio, emmedindo

47ctnmédia de cabodo ecompimento de2cm
dâdiametro concha.

UND. 11 22

53 Colher de arroz SOcm em média, em Aço lnox UND. 24 48

54 Garfo trinchante 50cm em média, em aço inox UND. 12 24

55 Espumadeira em aluminío S0crn UND. 13 26

56 Corrcha, 50cm em média, em aço inox UND. 21 42

57

Fac,a para decorte carnes com lámina em aço
tnox 0" polegadas fiocom caboliso, debranco
polipropileno injetado direto sobre a daespiga

comlámina, ctTl38 25(lâmina cm cabo 3,5 cm)

UND. 29 58

BriJa $lunie

Página 6 de ll
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58

lFaca para coÉê com emlâmina inox 8"aço
fiocomlrolegadas caboliso, branco depolipropileno diretoinjetado sobre a daespiga

comlâmina crT]35,5 (lâmina a20, cllt cabo 5,2(m
UND 49 98

59
tnoxFaca para pão,cabo embranco

comprolipropileno emdentes medindoserra, 34cín (Lamina 20 Cabo 4 cm)
UND 19 38

60 em polipropileno,
cabo 13 crn.)

cuteloFaca 6tnox, compolegadas bracabo nco
medindo 528, cm (lamina 5,5 UND. í0 20

6'l Pegador de salada inox 2gcm
UND. 29 58

62 Colher profissional para macarrão em inoxdimensões: 34,3x6,3cm UND. í9 38
63 Descascador de

lâmina em inox
em plastico c/legumes

UND, 75 150
64 Ralador 24crn em inox 4 faces

UND. 30 60
65 Garfo para refeição êm aço inox UND. 82 164
66 Faca para refeição em aço inox UND. 82 164
67 Colher para refeição em aço ínox UND 82 í64

68
Caixa Térmica de Poliuretano Poliestireno comTermometro para armazenamento de devacinas
2 litros UND. 45 90

69 Caixas de isopor 7 titros
UND. 25 50

70 Caixas de isopor 3 litros
UND 15 30

71
Prato plástico
ou ISMC

em poliproplleno, BMCfabricado
UND. 32 64

72 Colher plástico fabricado em polipropileno, BMCou {iMC - UND. 30 60

73 Caneca plástico
BMC ou SMC

em polipropileno,fabricado
UND. 32 64

74 Pralo de vidro
UND. 82 164

75 Coador p"ra cafe
para Café Grande

- Coador de panogrande
UND 't4 28

tô Ganafa térmica de café íL
UND. I 16

77 Bacia ptástica i8L
UND. 3 6

78 Bacia ptástica 7L
UND. 4 I

79 Bacia plástica 4,SL
UND 4 8

80 Baciar plástica í,5L
UND 6 12

81 Ill"i. .ptástica Grande - Fruteira de chãopara cozinha de plástico com 4 cestos UND
2

82 Pilão de atumínio grande n" 3
UND.

4

I
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefei tura Munici pal de lmperatriz

Comissão perman ente de Licita çãoSuperintendênci adeRegistro de preços

83 Esconedor dê macanão grande em aço inox UND. 2 4

84 Pano de prato
UND- 28 56

85 Forma retangutar de
x30x5cm

alumínio grandenoS-45
UND 2

86 Pote plastico c/ tampa
transparentê.

e capacidade para I lts,
UND. 8 í6

87 Pote plastico c/ tampá
transparente.

e capacidade para 2 lts,
UND 158 316

2'2'Do preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condiçõesofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

3ji;:;::mais 
itens foram fracassados conrorme Ara de Abertura e Jursamenro e Mapa

2'3' Os dados dos fornecedo(es) crassificados são os que seguem:

2.4 ORGÂOS(S) PART|G|PANTES(S)

Secretaria Municipalde Saúde - SEMUS

3. DAVALIDADE DAATA

será de 12 (doze) meses, a partir de 03 de

ir

\

DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA

Item Descrição do Objeto Unídade Quant.
Prego

Registrado
(R$)

rotal(R$)

INDUSTRIAL, realizarpara
divgrsos tipos de entrecortes,
fati at, ralar desfiar, acompanhado

06
UND 6

RS 2.480,00 R$ 14.880,00

CNP'J/MF no 11.192.13T tOOOl 42 SociaI: DISTRIBUIDoRA F. BARBoSA
LTDA

Razão

Rua Dezesseis, no 13, quadra
Bairro Parque do Buriti,'

lmperatrizr'MA.

Endereço:
504,

CEP:65.9i6-420

lêlefone: (99) 352+7248
Fax: não informado

Eletrônico:Endereço
Representante: Francivaldo Barbosa

RG no 033910042002_1

Órgão Expedidor/UF: SSP-MA CPF no 313.960.543-91

3.1. A validade desta Ata de Registro de pregos
outubro de 20í9, nâo podendo.ã, pÀ"ogrO.

Página 8 de 1l
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Su perin tendência de Reg istro de Preços

4. DA GERÊNCIA DAATA DE REGISTRO DE PREçOS

4.1. Caberàà Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de Licitação o

gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade

com as normas do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de2015.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata'

S.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 realização da sessão

pública do Pregão Presencial no 076/2019, que é parte integrante desta Ata de Registro de

Preços, independentemente de transcrição'

6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de

publicidade, Íicando o fornecedor obrigado a atender 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 der Contrato, observadas as disposiçôes contidas no Edital do Pregão Presencial no

076120í9.

6.3. Em decgrrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com

os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao orgão gestor a recusa

daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos orgâos participantes.

6.4. O forner:edor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para a

assinatura do contrato;

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o ptazo estabelecido ou se

recuse a exs.cutar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuÍzo das

sançÕes previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante

comunicará ao orgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de

classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detenl.or do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a

6.6.1. Atenderr os pedidos efetuados pelos órgáos 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;

\
\\
\\
\i
\l

,I
I

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito)
registro de preços sobre a pretensão de órgão não

lI'rt

à consultas do orgáo gestor do

n0
à presente Ata

Página 9 de 11
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Reg istro de Preços

(carona)

7. DAS CONDTÇOES 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
condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do pregão
Presencial no 076/20í9.

8. DO DECRETO NO 03 DE 2l DEJANEIRO DE 2Oí9

O Decreto no 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do Decreto no
1312015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a estabelecer que as
aquisições e contratações não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento do
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrado nesta Ata de Registro de preço,
bem como estabeleceu que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente
das adesões à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item nrgistrado, conforme disposto no art. 22, ss 30 e 40 do presente Decreto.

AÍ1.22Í...1

§3o As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este
artigo não poderá exceder, oor órqão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
reqistrado na ata de reqistro de precos para o órgão gerenciador e
para os órgáos participantes.

§4o o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente
das adesões à ata reoistro de precos não poderá exceder, na
totalidade. ao dobro do quantitativo de cada item reoistrado na ata de
registro de precos para o órgão gerenciador e para os orgãos náo
participantes que aderirem.

e. DA DTVULGAçÃO

9'1' A publicaçâo resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que ê condiçâo
indispensável para sua eficácia, será providenciada peloórgão Gerenciador até o quinto dia útildo mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

9'2' Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a assinar ocontrato' a Administração deve convocar os licitantes subsequentes para negociar, na ordem declassificaçâc), sem que exista a obrigatoriedade destes em igualar a proposta inicialmentevencedora, conforme disposto no art. 27, § 30, do Decreto s450/oà e Decreto o13l2o1s.

9.2.í. Art. 22, s 3" O vencedor da licitaçâo que náo fizer a comprovação referida no § 20 ouquando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços,poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificaçâo, para, apóscomprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de
edital e das demais
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registro de preços, sem prejuízo das multas previstas
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação

/,
L

Superintendência de Registro de Preços

cominaçôes legais

9.3. Para firrneza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada
em ordem, vaiassinada pelas partes.

lmperatriz (MA), 03 de outubro de 2019.

o ENA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE

PREçOS DA CPL

DISTRIBU! BARBOSA LTDA

BRAGA
DA CPL
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