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Prefeitura  Municipal de Amarante do Maranhao - MA  
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PROCESSO N° 053/2021 
PREGAO ELETRÔNICO N° 005/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210427-P6405/20214 

Aos vinte e sete dias do IllõS de Abril do ano de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL.DE  AMARANTE 
DO MARANHÃO/MÁ. inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 06.157.846/0001-16, através da Secretaria 
Municipal Administração. neste ato representado peto Secretario Municipal de Administração. 
RESOLVE registrar os preços  Oa  licitante signatária, vencedora do Pregão Eletrenico ri° 005/2021, 
sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para eventual aquisigao de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Amarante do MaranhAo 
-  MA, a teor do disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 
01812021, no Decreto Municipal n° 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a 
Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas pertinentes a espécie: 

LICITANTE: M. I. COMERCIO E SFRVICOS EIRELI . . 
CNPJ: 03,459.326/0001-70 
ENDEREÇO; Rua Santa Cecilia. N°  23. Bairro Jardim Oriental, Imperatriz—   MA. CEP: 65.913-240  

REPRESENTANTE:  Martha  Ingrecr alhomem Silva, CF47 'n°-(56 1-084 303-62 e  RC  n°041306612010- 
7  
TELEFONE; (99)98498-5921  

Ewa:  MIDISTRIBUICADEIRELIME@GMAIL.COM  
V.UNI 

R$ 
2,88 

R$ 
3,50 

ITEM DESCRIÇÃO UN1D  ADM  SAÚDE  ASSIST.  

ALFACE de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 

7 caracteristicas 570 
I 

1440 Unid 

adequadas de ade 
normalidade. 
Validade In 
natura  
LARANJA de boa 
qualidade com 
tamanho mediano  
corn  

34 características Kg 300 750 
adequadas de 
normalidade 
Validade In 
natura 

430 

225 

EDUC. QUANT. TOTAL 

440 2880 R$ 8.294,40 

225 1500 R$ 5.250,00 
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MAÇÃ de boa 
qualidade corn  
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 
MACARRÃO 
ESPAGUETF 
devendo 
apresentar cor : 
amarelada, 
espaguetes 
inteiros, seca, 
vitaminada e com 
sêmola. Livre de 
sujidades e 
impurezas. 
Embalado o 
acondicionado 
em saco plástico 
de Polietileno. 
Informações 
nutricionais, 
modo de preparo 
e forma de 
armazenamento 
e prazo de 
validade vide 
embalagem do 
produto pacote 
500g Validade de 
no mínimo 6 
meses 

440 2880 
R$ 

17.020,80 

3000 900 900 6000 
R$ 

11.520,00 

R$ 
5,91 1440 430 

  

Kg 570 

KG I 1200 
R$ 
1,92 

38 

39  

MACAR RAO 
PARAFUSO 
devendo 
apresentar cor 
amarelada. 

40 espaguetes 
inteiros, seca, 
vitaminada e com 
sêmola. Livre de 
sujidades o 
impurezas. 

KG 800 I 2000 600 600 4000 R$ 8.920,00 
R$ 

2,23 

S 
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41 

42 

Embalado 
aconclicionado 
em saco plástico 
de Polietileno. 
Informações 
nutricionais, 
modo de preparo 
e forma de 
airnazenamento 

prazo de 
validade vide 
embalagem do 
produto.pacote 
500g Validade de 
no minimo 6 
mesas.  
MAMA() de boa 
qualidade corn  
(amanho mediano  
corn  
características 
adequadas d 
normalidade. 
Validade In 
natura 
MANDIOCA de 
boa qualidade 
com tamanho 
mediano com 
caracteristicas 
adequadas de 
normalidade 
Validade In 
natura 

O 480 1200 360 360 2400 5,18 
R$ R$ 

12.432,00  

570 1440 430 440 2880 
R$ 125 

11,27 32.457,60 

44  

MELANCIA de 
boa qualidade 
com tamanho 
mediano com 
características Kg 
adequadas de 
normalidade, 
Validade In 
natura 

288 720 220 212 1440 1,82 
R$ R$ 2.620,80 
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1 

. 

IMELAO de boa: 
qualidade corn ; 
tamanho mediano ' 
com 
caracteristicas 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 288 720 220 212 1440 RS  
3,91 

5 . R 5610,40 

MOLHO DE i 
TOMATE 
embalagem com 
340g de 
polietileno. corn  
identificação na 
embalagem, 
rotulo, 
ingred  ientes, 
valor nutricional, 
peso, fornecedor, 
data de 
fabricacao e 
validade. 
Validade minima  
de 12 meses i 

KG 

! 

¡ 
i 
i 
, , 

. 

Duzia 

.800 2000 600 600 4000 R$ 
1,21 

 R$ 4.840,00 

1 

OVOS DEI 
GALINHA 
produto fresco de 
ave galinácea,1 
tipo grande (50g), 
integro, tamanho 
uniforme e cor 
branca, 
proveniente del  
avicultor com 
inspecáo ()tidal,  
cor, odor e sabor 
característico, 
casca lisa, pouco 
porosa. sem 
manchas ou 
sujidades, sem 
rachaduras, 
isento de 
podridão e 
fungos. A gema 
deve se 

560 1400 420 420 2800 
R$ 
8,14 

R$ 
22.792,00 



apresentar 
translúcida, firme, 
consistente, livre , 
de defeito. 
ocupando a parte i 
central do ovo e 
sem germe 
desenvolvido. A 
clara deve se; 
apresentar 
transparente, 
densa, firma, I 
espessa, limpida, I 
sem manchas ou i 
turvação e 
intactas. 
Acondicionado 
em embalagem 
resistente de 
papelão,  plastic()  I 
ou isopor. 
Contendo na 
embalagem a I 
identificação de I 
produto, marca I 
do fabricante, ; 
validade, data de 
embalagem, peso I 
liquido e selo de 
inspeção do! 
Órgão 
competente, 
Validade 30 dias 
PEPINO de boa 
qualidade corn  
tamanho mediano 
COM 
caracteristicas 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

• 
50  

51 

-4- 

PIMENTÃO de 
boa qualidade 
com tamanho 
mediano com 
caracteristicas 

R$ 6.720,00 2400 
R$ 
2,80 

R$ 
15.897,60 

2880 
R$ 

5,52 
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Kg 480 1200 360 360 

Kg 570 1440 430 440 



R$ 
5,82 

R$ 
58.200,00 
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I adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

i!
I 

FROTA 
INTEGF,ZAL 
SABORLS 
VARIADOS 
pasteurizada. 
congelada, seml 
adição de 
corantes artificiais l 
e aditivos 
químicos, sabor 
caracteristico e ! 
agradóvel. Isenta I 
de: vestígio de I 
descongelarnento 
, odor forte e 
desagradável  Ft 

 I 
qualquer 
substância 
contaminante. 
Acondicionada I 
em embalagem 
de polietilenol 
atexico, 
resistente, 
transparente, 
peso liquido dei 
01 kg, contendo ! 
na embalagem a 
idontificação do 
produto, peso. 
marca do 
fabricante, prazo 
de validade, 
carimbos oficiais ! 
e selo de I 
inspecâo do 
órgão 
competente e 
data de 
embalagem. 
Validade  minima   I 

52  
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4
4
.  

de 12 (doze) • 
meses, a contar 
da data de 
entrega. Validade 
12 meses 

r-
REPOLI-10 de 
boa qualidade  
corn tamanho , 
mediano com 

53 características Kg 
adequadas do - 
normalidade. 
Validade I ' 
natura 
SAL IODADO tipo 
refinado, 
aplicação 

aditivos iodo  corn  ' 
dosagem  minima  
de 10 mg / kg P  

maxima  do 15 mg 
/ kg de sal 
conforme 
Legislação 
Federal. Isento ' 
de sujidades, 
parasitas 
larvas. Deve 
apresentar cori 

54 branca, sabor e I KG 
cheiro 
característicos, 
unidade com 1 
kg, contendo 
prazo de 
validade, 
informações 
nutricionais, 
marca. nome e ! 
endereço do 
fabricante e

l  
número de I 
registro no drgao 
competente. 
Validade  minima  
de 06 (seis) , • 

480 1200 

640 1600 480 

360 360 

480 

2400 

3200 

R$ 
4,13 

R$ 
0,47 

R$ 9 912,00 

RS 1.504,00 
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meses. 

TOMATE de boa : 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 

56 características Kg 800 2000 600 600 4000 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura  
UVAS de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 

57 earactet isticas Kg 300 750 225 225 1500 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 
VINAGRE 
envasado cm 
garrafa de 
polietileno 
atóxica, 
Resistente, 
transparente, 
contendo 750 ml, 
com identificação Emb 
na embalagem lage 
(rOtulo) dos a 

58 m 200 500 150 150 1000 
ingredientes, 750 
valor nutricional, 
peso, fornecedor. -- 
data de 
fabricação e 
validade. 
Validade  minima  
de 12 mesas a 
contar da data de 
entrega. Validade 
12 meses 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 269 321,60 (duzentos e sessenta e 
e um reais e sessenta centavos)  

4,94 
R$ R$ 

19.760,00 

16,06 
R$ R$ 

24.090,00 

1,46 
R$ R$ 1.460,00  

nove mil trezentos e vinte 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo  period()  de 12 (doze) meses, para 
eventual aquisiçáo de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das Secretaries do 
Município de Amarante do Maranhão - MA, conforme especificações do Anexo I do edital (Termo de 
Referencia) e proposta apresentada. 

Parágrafo Primeiro - A quantidade prevista no fermo de Reterencia- ANEXO I, se estimada para o 
periodo de validado da Ata de Registro de Pregos, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de 
adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo 
abster-se de adquirir o item especifico. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Pregos terá validade pelo penado de 12 (doze) meses contados a  
parer  do data de sua assinatur a. 

Parágrafo primeiro. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos, a  
CON  I RATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo faze-lo por meio de outra licitação, 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor 
da ata de Registro  dc  Preços, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferéncia de execução em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A  pat,*  ri n assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante assume o 
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigencia, os pedidos realizados, e se obriga a 
cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, es penalidades 
legalmente cabíveis polo descumprimento de quaisquer de sues clausulas. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Podera utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitaterio, mediante previa consulta ao contratante, 
desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei n ° 8.666/93, I ei 10.520/2002, Decreto n.° 019/2021. 

Parágrafo primeiro: Os brgos e entidades que não participarem do Registro de Pregos, quando 
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 
ao brgâo Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos  preps  a serem 
praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução, independente dos quantitativos 
registrados  ern  Ata, desde que esta execução não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante 
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Parágrafo terceiro: Os produtos adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços. 

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ExEcugÃo 

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo  con,  a solicitação do setor competente a emitir a 
Ordem de Fornecimento, que serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. 
A cada solicitação será forma1i2ada a omissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados 
os produtos, devidamente acompanhada da respectiva Note de Ë-mpenho, a ser encaminhada a 
Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio OfiCaZ. 

Parágrafo primeiro: Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, devendo o mesmo ser 
efetuado conforme as necessidades da Secretaria solicitante e conforme a Ordem de 
Fornecimento, devidamonte acompanhada da  respective  Note de Empenho. 

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento  sera  otetuade no prazo de ate. 30 (trinta)  dies, apes  a assinatura do Termo do 
Recebimento Definitivo, desde  quo  não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Note Fiscal/fatura, acompanhada da  respective  Ordem de Serviços e 
das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do 
INSS) e ao Fundo de Garantia par Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, para o  Clue  devera, na oportunidade,  informer  o nome do Banco o número da agência e 
conta corrente onde devera ocorrer o credito, não sendo permitidas alterações futuras sem a 
anuencia das paitus interessadas 

Paragrafo primeiro: O pagamento  sera  feito em favor da empresa(s) registrada(s) na Ata de 
Registro de  Proem,  através de ordem bancaria na sua conta corrente, após assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante. 

Parágrafo segundo: A Contratada devera apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria 
que emitir a ordem de fornecimento, acompanhada das Certidões listadas na Cláusula Quinta desta  
eta  de Registro de Preços. 

Parágrafo terceiro; A Nota Fiscal/Fatura  sera  conferida e atestada pela comissão ou servidor 
responsável pela fiscalização dos produtos. 

Parágrafo quatro: O pagamento  sera  efetuado  epos  a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos a Contratada enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimprencia contratual, 
inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária, 
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Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, através da Secretaria 
Requisitante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos 
preços praticados no mei cada para o ()Nato registrado, nas mesmas condições de execução. 

Paragrafo primeiro: Durante a vigencia da  at&  os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
exceto nas hipOteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do 
inciso  It  do  art,  65 da Lei n.° 8,666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 

Parágrafo segundo. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no  art.  65 da Lei n.° 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, podela optar por cancelar a Ata e iniciar outro 

processo licitatório. 

Parágrafo terceiro: A beneficiária, guando for o caso previsto acima, deverá formular a 
administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. Junto com o 
requerimento a beneficiaria deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de 
formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de 
preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio económico-financeiro, procedera 
revisão dos valores pactuados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente 

devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante podora 
convocar o licitante, visando á negociação para redução de pregos e sua adequação ao praticado 
pelo mercado. 

Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
Na hipótese deste paragrafo, a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA convocara os 
demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o licitante, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante 
poderá: 

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 
de fornecimento dos produtos: 

b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Piciina 11 de 15 
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Parágrafo sétimo: MI() havendo êxito nas negociações, o Contratante procedera 6 revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 

Peia inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Preços, a Administração 
da entidade contratante poderá, garantida a previa defesa, aplicar a Contratada as seguintes 
sanções: 

- Adveiténcia, que  sera  aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da detentora dos pregos registrados na Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que se serão aceitas 
mediante crivo da Administração; 

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho cm caso de atraso na 
execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  Apes  o décimo quinto dia e a critério da 
Administração. no caso de execução  corn  atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto. de forma 
a configurar, nessa hipótese»  inexecução parcial ou total da obrigação assumida,  Sam  prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 

Ill - 5% (cinco por  cent())  sobre o valor da Nota de Empenho. em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis, Após o decimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipOtese, inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avenca. 

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do 
objeto ou de inexecuçao parcial da obrigação assumida 

V - 20% (vinte par cento) sobre o valor da Nota de empenho, era caso de inexecução total da 
obrigação assurnida. 

Parágrafo Primeiro -  Quern,  convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a 
Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou 
documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude 
fiscal, fivara impedido dt4 licitar e contratar com a Administração Pública e,  sera  descredenciado no 
Sistema de Cadastramento deste Municipio, peto  prim()  de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominagões legais. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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Parágrafo Terceira - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda 
desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual  sera  descontada dos 
pagamentos devidos pela Administraç50 ou, quando for o case, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 
fornecedores da entidndo contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante devera ser 
descredenciado por igual  pet  Iodo, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 
cominaçOes legais 

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Licitante tera o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo especifico, assogurado o contraditório e ampla defesa: 

• A pedido, quando: 

a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior: 

b) 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexemilvel em função da elevação dos 
preços de mercado, 

• Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhão/MA, quando a empresa 
detentora dos preços registrados: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado: 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório: 

c) Por razões de interesse público. devidamente, motivadas e justificadas; 

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

o) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 
Ata de Registro de Preços; 

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preces ou nos pedidos dela decorrentes. 

• Automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata, 

h) guando não restarem licitantes registrados: 

E FEITUPA DE 

MARMITE 
UM  NOVO  if mPO  
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Prefeitura Municipal de Ainarante do  Maranhao  - MA 
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CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157 846/0001-16  
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Paragrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilarnento na Ata de Regintro de Preços e informara aos licitantes remanescentes, caso 
haja nova ordem de registro. 

Parágrafo segundo: O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo especifico. assegurado o contraditório e ampla defesa: 

CLAUSULA NONA - DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 

Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas  sera  formalizada pela Secretaria 
que aderir a ata de registro de preços, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme o disposto no  art.  62 da Lei rcdoral nu 8 66811991 

CLAUSULA DÉCIMA - DA READEOUAÇÃO DE PREÇOS 

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços  flat)  serão reajustados, ressalvada, 
entretanto, a possibilidade de readequação  Gem  elevação ou redução de seus respectivos valores  

ern  função da dinâmica do mercado, obedecida as disposições constantes no Decreto Municipal 
n° 019/2021 e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro. 

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilibrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de 
Amarante do MaranhaormA, promoverá o aditamento do compromisso de execupao do objeto, 
conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.° 8.666/93, ou formalmente desonerará a licitante em 
relação ao item, 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

• Caberá à CONTRATANTE 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 
pelo representante da ("ONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 
especificações trazidas neste Termo e na Minute da Ata de SRP ou Contrato; 

C) efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo,  apes  o cumprimento 
das formalidades legais. 

• Caberá à CONTRATADA: 

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as  dependencies  
das unidades da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA 

b) fornecer os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no termo 
de referência, 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNP,: 06.157.846/0001-16  
E-mail.  https://http://amarante.ma.gov.br   

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Pregos n° 005/2021 e a proposta da 
empresa vencedoras do Certame Licitatário. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observancia das 
disposições constantes das i eiS n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 019/2021, e 
demais normas aplicave6. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de  Registry  de Preços na imprensa oficial, 
condição indispensável  pars  sua eficácia.  sera  providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Amarante do 
Maranhao/MA, com exclusAo de qualquer outro. 

E, pui estarem assim, jiiqtas contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

Amarante d Maranhao/MA, 27 de Abril de 2021. (\, 

SECRETARIA MUNI IPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Sr. Jose Ronaldo Morais Franco 

Secretario  Mt  inicipal de Administração 
CONTRATANTE 

M. I. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n° 03.459.326/0001-70  
Martha  Ingred Milhomem Silva 

CPF n°061.084.303-62  
RC  n°041306612010-7 

LICITANTE VENCEDORA 

TE TEIVIUNHAS 

    

    

    

CPF N  
9 V3 6  C.P 

tqq/(7 3 . 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20210427-PE-005/2021-4; Objeto: Registro de 
Pregos para eventual aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das 
Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA; VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 
269.321,60 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos). 
PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de 
Administração e a empresa M. I. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, Pregão Eletrônico n° 005/2021. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 
018/2021, no Decreto Municipal n° 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a 
Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal 
nO 017/2021 e demais normas pertinentes à espécie: PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente 
Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura; DATA DA ASSINATURA: 28 de Abril de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca de 
Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. José Ronaldo Morais Franco — Secretário Municipal 
de Administração, pelo Contratante a Sra.  Martha  Ingred Milhomem Silva. Pelo detentor dos Preços 
Registrados. 

LICITANTE: M. I. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 03.459.326/0001-70 

ENDEREÇO: Rua Santa Cecilia, N°23, Bairro Jardim Oriental, Imperatriz— MA. CEP: 65.913-240 
REPRESENTANTE:  Martha  Ingred Milhomem Silva, CPF n°061.084.303-62 e RG n°041306612010-
7 
TELEFONE: (99)98498-5921  

EMAIL:  Mip..15TRI.6.0.1.(pQRRFLIME@G.  AIL.COM  

ITEM DESCRIÇÃO UNID  ADM  SAÚDE  ASSIST.  EDUC. QUANT. 
V.UTNI 

TOTAL 

7 

ALFACE de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Unid 
ade 

570 1440 430 440 2880 
R$ 

2.88 
R$ 8.294,40 

34 

LARANJA de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 300 

, 

750 225 225 1500 
R$ 

3,50 
R$ 5.250,00 

Página 1 de 9 



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

38 

MAÇÃ de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 

CEP: 65923-000 

570 

- CNPJ: 

1440 430 

06.157.846/0001-16 

440 2880 
R$ 

5,91 
R$ 

17.020,80 

39 

MACARRÃO 
ESPAGUETE 
devendo 
apresentar cor 
amarelada, 
espaguetes 
inteiros, seca, 
vitaminada e com 
sêmola. Livre de 
sujidades e 
impurezas. 
Embalado 
acondicionado 
em saco plástico 
de Polietileno. 
Informações 
nutricionais, 
modo de preparo 
e forma de 
armazenamento 
e prazo de 
validade vide 
embalagem do 
produto. pacote 
500g Validade de 
no mínimo 6 
meses. 

KG 1200 3000 

r 

900 900 6000 
R$ 

1,92 
R$ 

11.520,00 

40 

MACARRÃO 
PARAFUSO 
devendo 
apresentar cor 
amarelada, 
espaguetes 
inteiros, seca, 
vitaminada e com 
sêmola. Livre de 
sujidades e 
impurezas. 

KG 800 2000 600 600 4000 
R$ 

2 23 ,  
R$ 8.920,00 

PPEFEITUPA DE 

AMARANTE 
UM NOVO 'EmPC 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
Embalado 
acondicionado 
em saco plástico 
de Polietileno. 
Informações 
nutricionais, 
modo de preparo 
e forma de 
armazenamento 
e prazo de 
validade vide 
embalagem do 
produto. pacote 
500g Validade de 
no minimo 6 
meses. 

41 

MAMÃO de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 480 1200 360 360 2400 
R$ 

5,18 
R$ 

12.432,00 

42 

MANDIOCA de 
boa qualidade 
com tamanho 
mediano com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 570 1440 430 440 2880 
R$ 

11,27 
R$ 

32.457,60 

44 

MELANCIA de 
boa qualidade 
com tamanho 
mediano com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 288 720 220 212 1440 R$ 
1,82 

R$ 2.620,80 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

45 

MELÃO de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 288 720 220 212 1440 
R$ 

3 91 ,  
R$ 5.630,40 

47 

MOLHO DE 
TOMATE 
embalagem com 
340g de 
polietileno, com 
identificação na 
embalagem, 
rotulo, 
ingredientes, 
valor nutricional, 
peso, fornecedor, 
data de 
fabricação e 
validade. 
Validade minima  
de 12 meses 

KG 800 

• 

2000 600 600 4000 
R$ 

1,21 
R$ 4.840,00 

49 

OVOS DE 
GALINHA 
produto fresco de 
ave galinácea, 
tipo grande (50g), 
integro, tamanho 
uniforme e cor 
branca, 
proveniente de 
avicultor com 
inspeção oficial, 
cor, odor e sabor 
característico, 
casca lisa, pouco 
porosa, sem 
manchas ou 
sujidades, sem 
rachaduras, 
isento de 
podridão e 
fungos. A gema 
deve se 

Duzia 560 1400 420 420 2800 
R$ 

8,14 
R$ 

22.792,00 



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

50  

apresentar 
translúcida, firme, 
consistente, livre 
de defeito, 
ocupando a parte 
central do ovo e 
sem germe 
desenvolvido. A 
clara deve se 
apresentar 
transparente, 
densa, firme, 
espessa, limpida, 
sem manchas ou 
turvação e 
intactas. 
Acondicionado 
em embalagem 
resistente de 
papelão, plástico 
ou isopor. 
Contendo na 
embalagem a 
identificação do 
produto, marca 
do fabricante, 
validade, data de 
embalagem, peso 
liquido e selo de 
inspeção do 
órgão 
competente. 
Validade 30 dias 
PEPINO de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 480 1200 360 360 2400 
R$ 

2,80 
R$ 6.720,00  

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

51 

PIMENTÃO de 
boa qualidade 
com tamanho 
mediano com 
características 
adequadas de 
normalidade. 

Kg 

CEP: 65923-000 

570 

- CNPJ: 

1440 430 

06.157.846/0001-16 

440 2880 
R$ 
5.52 

R$ 
15.897,60 

Validade In 
natura 
POLPA DE 
FRUTA 
INTEGRAL 
SABORES 
VARIADOS 
pasteurizada, 
congelada, sem 
adição de 
corantes artificiais 
e aditivos 
químicos, sabor 
característico e 
agradável. Isenta 
de: vestígio de 
descongelamento 
, odor forte e 
desagradável e 
qualquer 

52 substância 
contaminante. 

Kg 2000 5000 1500 1500 10000 
R$ 

5,82 
R$ 

58.200,00 
Acondicionada 
em embalagem 
de polietileno 
at6xico, 
resistente, 
transparente, 
peso liquido de 
01 kg, contendo 
na embalagem a 
identificação do 
produto, peso, 
marca do 
fabricante, prazo 
de validade, 
carimbos oficiais 
e selo de 
inspeção do 
órgão 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
• - -3  • S4A/flflfll..IA  

competente e 
data de 
embalagem. 
Validade minima  
de 12 (doze) 
meses, a contar 
da data de 
entrega. Validade 
12 meses 

53 

REPOLHO de 
boa qualidade 
com tamanho 
mediano com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 480 1200 360 360 2400 
R$ 

4 13 ,  
R$ 9.912,00 

54 

SAL IODADO tipo 
refinado, 
aplicação 
alimenticia, 
aditivos iodo com 
dosagem  minima  
de 10 mg / kg e 
máxima de 15 mg 
/ kg de sal 
conforme 
Legislação 
Federal. Isento 
de sujidades, 
parasitas e 
larvas. Deve 
apresentar cor 
branca, sabor e 
cheiro 
característicos, 
unidade corn 1 
kg, contendo 
prazo de 
validade, 
informações 
nutricionais, 
marca, nome e 
endereço do 
fabricante e 
número de 

KG 640 1600 480 480 3200 
R$ 

0 47 , 
R$ 1.504,00 



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229. Centro. 

registro no órgão 
competente. 
Validade minima  
de 06 (seis) 
meses. 

CEP: 65923-000 -- C.:APJ: 06:157.846/0001-16 

56 

TOMATE de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
características 
adequadas de 
normalidade. 
Validade I 
natura 

Kg 800 2000 600 600 4000 
R$ 

4,94 
R$ 

19.760,00 

57 

UVAS de boa 
qualidade com 
tamanho mediano 
com 
caracteristicas 
adequadas de 
normalidade. 
Validade In 
natura 

Kg 300 750 225 225 1500 
R$ 

16,06 
R$ 

24.090,00 

58 

VINAGRE 
envasado em 
garrafa de 
polietileno 
atóxica, 
Resistente, 
transparente, 
contendo 750 ml, 
com identificação 
na embalagem 
(rótulo) dos 
ingredientes, 
valor nutricional, 
peso, fornecedor, 
data de 
fabricação e 
validade. 
Validade minima  
de 12 meses a 
contar da data de 
entrega. Validade 
12 meses 

Emb  

alage 
m 

750 
ML 

200 500 150 150 1000 
R$ 

1,46 
R$ 1.460,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 269 321,60 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e vinte 

o PPEFEITUPA DE 

AMARANTE 
UMNOV E v  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
e um reais e sessenta centavos) 
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Papel pardo: folha com 
dimensões aproximadas 
de 66cinX96cm (largura 
X comprimento) e 
grarnatura 70 g/m2. 

60  Jnd 800 t)(10 600 2000 4000 R$ 0,56 RS 2.240,00 

VALOR TOTAIS REGISTRADO: R$ 17.150,00 (dezessete mil cento c cinquenta reais) 

Qt AR FA  FEIRA  28 DE  ,ABRIL  DE 2021 D.O.E.A.M - TERCEIROS 015 PÁGINAS 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 20210427-1'E-005/2021-4; Objeto: Registro de Pregos para 
eventual aquisição de géneros ahmenticios, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Amarante do 
Maranhão - MA: VALOR TO TI REGISTRADO: R$ 269.321,60 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e vinte e 
um reais e sessenta centavos) ]ARIES: Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão,MA através da Secretaria 
Municipal de Administração c a empresa M. 1. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, Pregão Eletrônico n" 0052021. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Federal n" 10.520 2002. regulamentada pelo Decreto Municipal rf 018/2021, no 
Decreto Municipal n" 019 2021. aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei 
Complementar n" 123 2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n" 017 2021 e demais normas pertinentes à espécie:  
PRAM  DF VAL1DA DE DA  NIA:  A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura: DATA DA ASSINA TURA: 28 de Abril de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca de 
Amarante do  Maranhao  MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Jose Ronaldo Morais Franco — Secretário Municipal de 
Administração, pelo Contratante a Sra.  Martha  Ingred Milhomein Silva. Pelo detentor dos Preços Registrados. 

LICITANTE: M. I. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 03.459.326.0001-70 

ENDEREÇO: Rua Santa Cecilia. N°23, Bairro Jardim Oriental, Imperatriz— MA. CEP: 65.913-240 

REPRESENTANTE:  Martha  Ingred Milhomem Silva. ('PF n°061.084.303-62 e RG n°041306612010-7 

TELEFONE: (99)98498-5921  

EMAIL.  MIDISTRIBUICAOEIREL1Mf •ti.GMAIL.COM  

ITEM DESCRIÇÃO  LAID  ,‘DM  SAUDI: ASSIST.  EDUC. QUANT. V.UNIT TOTAL. 

7 

ALFACE de boa 
qualidade  coin  tamanho 
mediano corn 
características 
adequadas de 
normalidade. Val  idade 
In natura 

tin   idad
Ç70 

C 
1440 430 440 2880 TIS 2.88 RS 8.294,40 

34 

LARANJA de boa 
qualidade  corn  tamanho 
mediano corn  
caractensticas 
adequadas de 
normalidade. Validade 
In natura 

Kg 300 750 115  225 1500 RS 3,50 

.  

1(5 5.250,00 

38 

MAO de boa 
qualidade com tamanho 
mediano com 
características  
adequadas de 
normalidade. Validade 
In natura 

Ku  570 1440 430 440 2880 RS 5,91 RS 17.020,80 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  20, Inciso Ill, da  Leo  n°424 de 28 de Março de 2017 



QV ARTA  FEIRA  28 DE AFIRE!, DE 2021 D.O.E.A:\ - TERCEIROS 015 PÁGINAS 

MACARRAO 
ESPAT it:FIT devendo 

apresentar cor 

amarelada. espaguetes 

inteiros, scca. 
vitam  Matta e coin  

sémola. Livre de 

sqjidades e irimurezas. 

Embalado e 
acondicionado em saco 

plástico de Polictileno. 

In formações 

nunicionais. modo de 
preparo e fonna de 

annazenamemo e prazo 

de validade vide 
embalagem do 
pmduto.pacote 500g 

Validade de no minimo 

6 meses. 

KG 1200 3000 900 900 6000 RS 1,92 

. 

RS 11.520,00 

40 

MACARRAO 

PARAFUSO de\ endo 
apresentar CM 

amarelada, espaguetes 

inteiros, seca. 

vitaminada e coin  
sêmola. Livre de 

sujidades e impurezas. 

Embalado e 

acondicionado em saco 
plastico de Polietileno. 

IntOrmaeões 

nutricionais. modo de 

preparo e fonna de 
armazenamento e prazo 

de validade vide 

embalagem do 

produto.pacote 500g 
Validade de no mi mito 

6 meses. 

KG 800 2000 600 600 4000 R$ 2,23 R$ 8.920,00 

41 

MAMA() de boa 

qualidade com tamanho 

mediano com 
características 

adequadas de 
normalidade. Validade 
In natura 

K L,  480 

. 

1200 360 360 2400 

• 

RS 5,18 RS 12.432,00 

42 

MANDIOCA de boa 

qualidade  coin  tamanho 
mediano coin  

características 

adequadas de 
normalidade. Val  idade 
In natura 

Kg 570 1440 430 440 2880 R$ 11,27 R$ 32.457,60 

44 

MELANCIA de boa 
qualidade com tamanho 

mediano com 
características 

adequadas de 
normalidade. Val  idade 

In natura 

Kg 288 720 DO 212 1440 RS 1,82 RS 2.620,80 

NOTAI Assinado eletronicamente conforme  art  2, Inciso  III.  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 

4 
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45 

MELÃO de boa 
qualidade onn lama nho 
mediano com 
características 
adequadas de 
normalidade. Va I idade 
In  ii  atu ra 

IçL 288 720 ,l() 212 1440 RS 3,91 RS 5.630,40 

47 

MOLHO DL TOM; FE 
embalagem com 340g 
de polietileno. coin  
identificação na 
embalagem. rotulo, 
ingredientes, valor 
nutricional, peso. 
fornecedor. data de 
labricação e validade. 
Validade  minima  de 12 
meses 

KG 800 2000 600 600 4000 

" 

RS 1,21 RS 4.840.00 

49 

OVOS D1 GALINHA 
produto fresco de ave 
galinácea, tipo grande 
(50g), integro. tamanho 
uniforme e cor branca. 
proveniente de avicultor 
com inspeção oficial. 
cor, odor e sabor 
característico. casca 
lisa. pouco porosa. sem 
manchas ou sujidades, 
sem rachaduras, isento 
de podridão e bingos. A 
gema deve se apresentar 
translúcida, firme, 
consistente, livre de  
(tacit°, ocupando a 
parte central do  ow  e 
sem germe 
desenvolvido. A clam  
deve se apresentar 
transparente. densa. 
finite,  espessa, límpida. 
sem manchas ou 
tu rvação e intactas. 
Acondicionado em 
embalagem resistente 
de papelão, plástico ou 
isopor. Contendo na 
embalagem a 
identificação do 
produto, marca do 
fabrican t e, validade. 
data de embalagem. 
peso liquido e selo de 
inspeçao do Orgão 
competente. Validade 
30 dias 

f)tizia 560 

•  

1400 420 420 2800 
- 

RS 8,14 RS 22.792,00 

50 

PFPINO de boa 
qualidade com tamanho 
mediano com 
características 
adequadas de 
normalidade. Validade 
In natura 

Kg 480 1200 360 360 2400 RS 2,80 R$6.720,00 

NOTA: Assinado eletronicamente  conforme  ad.  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 



RS 9.912,00 

RS 1.504,00 
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. 

52  

PIMENTÃO de boa 
qualidade com tamanho 

mediano coin  

características 

adeq uachms de 

normalidade. Validade 

In natura 

POLPA DL FR 1 ;TA 
INTEGRAL SABORES  

VAR  IADOS 
pasteurizada. 

congelada. sem adição 

de corantes artiticiais e 

aditivos químicos. sabor 
caracterist ico 

agradavel. Isenta de: 

vestigio de 

descongelamento, odor 
forte e desagrada‘ cl e 

qualquer substãncia 

contamiimme. 
Acondicionada em 

embalagem de 

polietileno atóxieo. 

resistente. transparente, 

peso liquido de 01 kg. 
contendo na embalagem 

a identificação do 

produto. peso. marca do 

labricante. prazo de 
validade, carimbos 

oticiais e selo de 

inspcção do Orgao 

competente e data de 
embalagem. Validade  

minima dc  12 (doze) 
meses, a contar da data 

de entrega. Validade I 

meses 

REPOLHo de boa 

qualidade com tamanho 

mediano com 

caract crist icas 

adequadas dc  
normalidade. Vai idade 

In natura 

SAL IODADO tipo 

refinado, aplicação 

alimenticia, aditivos 
iodo  coin  dosagem 
min  in  a de 10 mg / kg e  
maxima  de 15 ing / kg 
de sal confininc 
Legislação Federal. 

Isento de sujidades. 
parasitas c larvas. Deve 

apresentar cor branca. 
sabor e cheiro 
caracterist icos. unidade 

com 1 kg, contendo 
prazo de validade,  
in form  aq óes 
nutricionais. marca, 
nome e endereço do 
fabricante e número de 

NO
TA. Assmado eletronicarnente CO•tkirMe 

 art  2°. inciso 
da 

Kg 570 1440 

Kg 2000 5000 

480 1200 

 

640 1600 

  

430 

150(1 

360 

480  

440 1880 R$ 5.52 RS 15.897,60 

1500 10000 RS 5.82 RS 58.2000.) 

360 

480 3200 

2400 RS 4.13 

RS 0.47 
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registro no orgao 
competente. Val  idade  
minima de 06 (seis) 
meses. • 

So  

TOMATE de boa 
qualidade  coin  tamanho 
mediano corn 
caracteristicas 
adequadas de 
nomialidade. Validade 
In natura 

Kg 800 2000 600 600 4000 R54.94 RS 19.760,00 

UVAS de boa qualidade  
corn  tamanho  median()  
com earacteristicas 
adequadas de 
normalidade. Validade 
In natura 

K i: 100 750 2,5 225 1500 RS 16,06 RS 24.090,00 

58 

VINAGRE envasado 
em garrafa de 
polietileno atiix ica. 
Resistente, transparente, 
contendo 750 ml.  corn  
identificação na 
embalagem (rotulo) dos 
ingredientes, valor  
nutricional, peso. 
Ibmecedor. data de 
fabricação e validade. 
Validade  minima  de 12 
meses a contar da data 
de entrega. Validade 12 
meses 

Embala 

gem  750 
ME 

/00 

- 

500 150 150 1000 

- 

RS 1.46 RS 1.460,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: 125 269.321,60 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos) 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 20210427-PE-005/2021-3; Objeto: Registro de Pregos para 
eventual aquisição de gaeros alimentícios. para atender as necessidades das Secretarias do Município de Amarante do  
Maranhao  - MA: VALOR TOTAL REGISTRADO: RS 395.000.00 (trezentos e noventa e cinco mil reais). PARTES: 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, MA através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa 
IMPEI. — IMPF.RATRIZ PA  PEN  E COMERCIO EIRELI EPP, Pregão Eletrônico n" 005 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n" 10.5202002. regulamentada pelo Decreto Municipal n" 0182021, no 
Decreto Municipal n" 019 2021. aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n" 8.666/1993, a Lei 
Complementar IV 123 2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n°017/2021 e demais normas pertinentes à espécie: 
PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura: DATA DA ASSINATURA: 28 de Abril de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca de 
Amarante do Maranhão MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Jose  Ronald()  Morais Franco — Secretario Municipal de 
Administração, pelo Contratante o Sr. José Ancehno de Souza. Pelo detentor dos Preços Registrados. 

LICITANTE:  IMPEL—  IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP 

CNP.1: 05.574.795.'0001-65 

ENDEREÇO:  RCA  GODOFREDO VIANA. N'' 715, TIRRFO, CENTRO IMPERATRIZ— MA. CEP: 65.90(1-100 

REPRESENTANTE:  JOSE  ANCELMO DE SOUZA, (PE: 060.098.831-72 RG: 056920132015-0 

TELEFONE: (99) 3524-63567  98138-1671  

EMAIL:  imperatriKpapeis'i0e..corn.hr 

ITEM DESCRIÇÃO UN1D  _ADM  SAÚDE  ASSIST.  EDUC. QUANT. V.UNIT TOTAL 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme 
 an.  2 Iriciso  III,  da Lei n° 424 de 28 de  Map  de 2017 7 

• 
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