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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMETDA N" E62 - CENTRO - SÀO BERNARDOTMA
CNPJ: 06.125.389/0001-EE

PROCESSo ADMINISTRATIVO Nq. nq 2022038 - CPL-SB/MA

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a paúir da dâta dê sua publicação no Diário oficial da União
ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal,localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ

sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHÁGAS

CARVALHO, portador da Cédula de Idenüdade nq 572348 e do CPF na 182.609.183-15, RESOLVE, registrar
os preços da empresa: R FRÁNCKLIN DO REGO LIMÂ EIRELI, CNPI: 27.179.006/O001-24, sediada na R.

das Tulipas nq 345 lóquei Teresina - PI, CEPr 64.049-140, por intermédio de seu representante legal Sra(a)

ROMULO FRÁNCKLIN DO REGO LIMA, portado da carteira de identidade na 2238975 SSP-PI e do CPF:

661,593,263-6A nas quantidades estimadas nâ seçâo quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo
com a classificação por elas alcançada por lote, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes destâ Ata de Registro de Preços, suJeitando-se as partes às normas constantes
da Lei nq. 8.666/93, Lei nq. 10.520/2002, Decreto na 10.024119, Lei Complementar nq. 12312006 e suas

alteraçôes, e em conformidade com as disposiçôes a seguir:

1,1 Registro de Preço para futuro gêneros alimenícios, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de São Bernardo/MA.

1.1.1 - Este i[strumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias federais, estâduais ou municipais de órgâos públicos, estatais ou
ainda de regime próprio que nâo tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata

de Registro de Preços, deverâo manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôes ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 5070

(cinquenta por cento) dos quantitaüvos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgâo gerenciador e
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PREFEITT, RA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'8ó2 . CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-E8

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no lornal Oficial
do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

Q'TD VLR UNT VLR TOTAI-MARCAS UNDrTEN PROI)UTOS

R$ r7.615,70CX 9() l{5 195,73ITAL{C
I

Achocolatado em É, instafltâneo. tradicional, a

base de açúcar. cacau çm pó e maltodertrina,
cnrÍquccido com útaminas, potcs ou Pacotes dc
4009 em caixa ou fardo com l0 unidades. Validade
pertinenre ao produro ofertado. Rotulagem de

acordo com a Iegislaçào vigente.

R§ 33.915-00KG 8500 R$ 3.99oLllo D'À(iuA
Açúcar Cristalizado, na cor branca, sacarose de

cana de açúcar, embalagcm plasrica de 0lkg de peso

liquido, com idcntificaçâo do produto, contendo
data de fabricaçào e prazo de validade de 12 mescs.

Rotu cntern de acordo com a I shçào

7

RS I41,66 R$ 10.024.94CX 209E5-fREL{

Biscoito doce pacote de 400 grs, ingrcdientcs:
farin]ra de trigo fortúcada com fcrro e ácido fólico
(úr. B9), açucar, gordura vegctal hidrogenada,
açucar invertido, sal rcfinado. cxtrato de maltc,
cstabilizantc lccitina dc soja, fcrmentos quÍmicos,
bicarbonato dc sódio. amido de milho. Valor
nutricional na porçào de 100 g: minimo 70g dc

carboidrato. l0g de protcina e 12.5g gorduras totais.
(cada embalagcm estema comtres pacotcs) pacotcs
hem fechrdos e intactos. data de fabri rectnrc

209 R$ 184.60 R$ 18.581,40ESTII.ELA CX

Éiscoiro de águâ c sal - embalagem dc'100 grs.

lngredicntcs: farinha de trigo fortificada com ferro c
ácido fólico (rit. B9). açucar. gordura vegctal
hidrogcnada, açucar invcrtido, sal refinado. extrato
de maltc, estabilizantc lccitina dc soja, fcrmentos
quÍmicos. bicarbonato dc sódio, amido de milho.
Valor nutricional na porçâo de l0O g: minimo 70g de

carboidrato. l0g de protcina e 12,5g gorduras totais.
(cada cmbalagem extema com trcs pacotcs) data de

acotcshem lcchedos c intacrtrs.lebric ào re!cntc,

I

RS t2,t8 R$ 28.474.00UND 2100PILÀO
j

Café tonado c moÍdo. cmbalado a vácuo c/ selo dc
pureza cmbalagem com 2509, identificaÇào do
produto. rnarcl clo labriclntc. pu:o dc validaclc e

P('. Bêrnrrdo Coelho de Almeid{, n'863, (leítro,Sáo BerÍerdo - MA' CLP:65.550-000

PírlcesspilDill^}Js
Folha: '/isÉ , r =, .,
Rubrica: l?-- -

DE REG DIE'A DA PRESENTE ÁN

LOTE I - BISCOITOS ECEREAIS
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Procüsso.
Foiha:
Rubrica:

PREFEITI.]RÀ MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO
EsrADo Do MARA\HÀo

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMf,IDA N" 862 - cENTRo - sÀo BERNARDoi M {
C\P.l: 06.125.389/0001-88

s

11tC

peso liquido. Rotulagem dc acordo com a leglslaçào

RS t2.080.00R$ 6.042000UNDNESTLE

Ccreal a basc dc arro/milho, embalagem 230g' com

idcnrificaçio clo produto, marca do fabricantc.

prazo de validade e pcso lÍquido. Rotulagem de

ào\ ntcacordo com a

6

R$ 7.912.00R$ 9.89KGITALAC
Leitc em pó lntegral.
tOkg, identificaçao do
prazo de validade e

Pacotc de 2009. fardos com

prrrduto. marca do fabricantc,
peso lÍquido. Rorulagem dc

acotdo com a o c

R$ 2.690.00RS 5.18500UNDPIRACANJ UBA

lagcm tetra pak dc 2009, com

idcntificaçao do produro, marca do fabricantc,

prazo dc validade c peso líquido. Rorulagcm de

Creme dc lcite cnba

ntciLcordo com a I
R$ 1n.291,04VALOR DO LOTE I

I,OTE It - ARROZ E

R$ 225.990,00900i.1 R$ 25.11(GBEM GÁUCHO

nha longo fino polido tiPo 01. sem

no mÍnimo 90t7o dc gràos intciros
l49o dc umidade e com valor

nuüicional na porçào dc 50g contcndo no minimo:

de 3Tgramas dc carboidratos' 4g de proreinas c 0 dc

eorduirs totri" Com rendimcnto af,l,s o ctlzimento

ãe no minimo 1.5 r'ezc. a mais do pe'o da coc''áo'

devendo tambóm aPrcsenatar coloraçào branca'

[faõs integros c soltàs apÓs cozimento' Emb' Dc 5

üos

Arroz, tipo agulhi
glutcm. contcndo
com no máximo

R$ 128.914,00R$ 165,46900KGIDEÁL

ntc

Fcij

clc

()nlno('Ia ores.LI hllrtC IIilo Pcl
ilnc tcnrbclon1ltrc[()cloa()nrifi '.1idc prodç

dcl)ra:com()lnn1a ard,r kg, PPacotl: kg
lii1rlmrdoilc(')dRotu legisvaliclade agcm

R$ r0.452.00R$ 8.71I200KGRIO MARlA

slaçào vicom a Ie tr

tificaçFcu

.1:

toudo rodi{)nl dcne rdc c PIT rc.ir) l)
ardo comlr1deotcPactc:111 lkgflfubrcaITI'I do

rdoacdcRotulrlidadcdc lagemaa ll)kl0 P

R$ 6.435.00R$ 12,875tr0KGRIO \1ARIA

lrtcla ao \:l

rl
ta

to milLIodcloclc t1n1 Çàtl PretiLF P
ki0comludocn10dc kI)xcoteb.L tldo

ol! .1:14 rd,.rdc(rt!lLali ded.rdc egcI-Ilcom Prazo
l

R$ 36.220,00R$ l8.ll200i.1I.]NDCoNCOR])IA

clltcstlc

enrb

ocl

ll scmrcii ado,rlcrlri sol'egct
I)çL] t,\II c lml900dcPrtcnltcrol,colc l"g

ntcbricdou(l n-)cl,rlicU rl{)n] c11rlc() Pro
clctndule Prazorclcl edc ÍqpcsoPIa:o

.1ordtrdeRtru t\)d tulirgemvalidade P

R$ 608.0t1,00

;

IITELoI DoTTOALO lL
NHARIFEIOT

R5 I1.154.00R$ 6.072200UNDN4AISENAc

doarcamc1e )mb.icmmilclc oog,ho.mido xgc
id!tlidadcdt qril:o pcsotc[abricrn n nIrsllc(rmcordoCc .taotuR R$ 1.850,00R$ 3,8t1000UNDDUI-ARcom 2iAveia. embal2

gruPo sccll, su

contcndo l.ll
po fin:r,dc bg*.t\1 ndiochal'ltnF

cot11
t1 I, embal

l

PC. Bcrntrdo (loelho de Almeidr' í" 863' C€í(ro'Sío Berrârdo - MA' CEP: 65 550"000
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PREFEITT]RA MUNICIPÀL DE SAO BERNARDO
EST{DO DO MARA:{HÂO

PRAÇÀ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'E62 _ CENTRO _ SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001 -88

7

K(; 2000 R$ 7,79 R$ 15.580.00idcnrificaçào do produto, marca do fabúcante.
prazo dc lalidadc e peso liquido. Rorulagcm de
acordo ci'rm a lcgislaçào viÂcntc.

YOKI

UNt] 100 R.$ 5,91 R$ t.l8ó.00Fcrmcnto em po com 100[. ROYAL

r000 R$ 9,08 R§ 9.080,00ROSA
BRANCA

K(;5

Farinha de TrÍgo (sem fermcnto). Embalagem com
idenrificaçào do produto, marca do fabúcante.
prazo dc validade e peso lÍquido. Rorulagcm de
acordo com a Icgislaçào vigcntc.

1000 RS 9.01 R$ 9.030.00ROSA
BRANCA

K(,6

Farinha de Trigo (com fermento). Embalagem com
idcntificaçào do produto, marca do fabricantc,
prazo dc lalidade e peso liquido. Rotulagcm de

acordo com a lcgislação ügcnte.

RS 7.41 R$ 7.430,00UNI) 1000
Faúnha Láctcl. cmbalagem lata de 2309, com
idcntificaçao do produto. marca do fahricante,
prazo dc lalidadc e peso lÍquido. Rorulagem de

acordo c.rm a lcgislaçào \igcntc.

RS 8.12 R$ 8.120.00KG 1000YOKI
8

Fócula dc \landioca tipo l. pacotc com Olkg, com
identificaçào t1o produto, marca do fabricante.
prazo de vaLidrde e peso liquido. Rorulagcm de

acordo com a lcgislaçâo vigente

R$ 5.880,00l00r) R$ 2.94UNDCORINGA
9

R$ 2.62 R$ 5.240,00l00Ll
U Nf)KIFLOCÀO

Flocào dc i!Íilho, cmbalagcm com i009.
identúcação do produto, marca do fabricante.

prazo dc lalidade e peso lÍquido. Rotulagem dc

acordo com a I ntcllo

t0

R$ 8.887,00900 R$ 15,43UNf)NESToNpote plástico com 4009, idcntificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade c peso

Iiquido. Rotul.rgem de acordo com a legrslação

Flocos de Ccrcais (trigo. cevada, avcia). e

nte. Fardo com 28 unidades

mbalagcm

\l

ll

R5 9.210,00R$ 9,21I00(lKG
IDIAL

Goma dc cartrçrr, pct corn 0lkg com i
produto. mrrr.r do fabricante. prazo de talidade e

pcso liquido. com prazo de va]idade. Rotulagcm dc

dcntificaçao do

acordo com r I claç,1o \
R$ 102.067,00VALOR TOTAI- DO LOTE III

I,OTE IV - TÉMPEROS

R$ r.445,0r)RS 2.89)00UNI)

Enilhe. Iata 300g. com idcnti
marca do fahricantc, prazo de validade c peso

liquido. Rotulugcm de acordo com a leglslaçào

cutc

ficnçào do procluto,

I

RS 1.800,005tr0 R$ 3.60UN I)
yidro com l9l.)g. com identificação do produto'
marca do fabricantc, prazo de validade e peso

liquido. Rotulagcm de acordo com a legislaçào

I xtruto dt Tr)n]lte conccntrado, embalagcm dc

R$ 7.600,00R5 18,00Alho

R$ l.210,0rl500 RS 6,42UND\lAIS COC(')
+

Coco Ralado. pecote c,r 1009, com i
produto, marca do fabricante, prazo de validade c

dcntificaçào dtr

ll

PC. B.rnrrdo Coelho de Àlm.idr, n'861, Centío,Sto Bêrn!rdo - ItÂ' CEP: 65'550-000

erocestog%{'í.4
Fülha: - 4(ot)
Rubricai tl- -

I

I

I

NESTLÊ

Flocão dc Arroz, cmbalagem com 5009.

identificaçao do produro, marca do fabricante,
prazo dc validadc e peso liquido. Rotulagcm de

acordo com a lcÀislaÇào viqentc.

QUERO

QUERO
I

vigcntc
IN NATUR.{ lxc | 2oo
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7

pcso liquido. Rotulagem dc acordo com a legislaçào

nte

R$ 795.00)0l-l R5 1,59PCT\lÁRA fÀ5

Colorau em pó. pacote dc l00g com identificaçào
produto, marca do fabricantc, prazo dr: validade c

peso liquido, com prazo de validade do produto
ofenado. Rotulagcm dc acordo com a legislaçào

do

ntc

R15 785.0r)500 R$ r.57PCT\,{ALATA

eondimcnto cm pó, pacotc dc 1009, com
identificaçào do produto, marca do íabricante,
prazo dc validade e peso liquido, com prazo de

validade do produto ofertado. Embalagem

Rotulr tcm dc acordo com a lc slaçào ri

6

R$ 600,0060t) RS r,00UNDARISCOCaldo dc Carnc 24xl
R$ 600 0060r) R$ 1.00UNDARIS(-OCaldo dc Galinha 24xlS
R$ 2.640 0t)500 R$ 5.28LINDKITAN()9 com 2Clnclrt em
R$ 2.860.0050r) R t 7)U NI)SAZONl(r sxzon contendoIIT

R$ 1.490,00RS t.49Itr00I.lG\4-{R E.SAL

Sal Rcfinado, lodado, para consumo domésrico,

emhallgcm uotr lkg. idcnrtlicaçá,) do Produto.
mrrr-r clo l.rbriclntc. prlzo dl' ralidrdc e pc'o
1i ido

ll

R$ 23.825,00VAI-OR TOTAL DO I-OTE IV
LOTE V - SUCOS ENGARRAF ADOS

RS 4.608,003ir0 R$ r,76GFISASuco conccntrado dc frutas garrafa de 500m1 sabor

ACCIOIÀ
RS 4.608,00R$ 5.76800GFISASuco conccntrado dc frutas garrafa de 500m1 sabor

cil LI
R$ 4.176,00R$ ).1780(-r(iFts-\Suco conccntrado de frutas garrafa de 500m1 sabor

irba
R$ 5.752,00RS 7.lS800GFISA

I Suco conccntrado dc frutas garrafa de i00ml sabor

nltn
R$ S.896.00800 RS 12.17GFISA

t Suco conccntrado dc frutas garrafa dc 500m1 sabor

mÀrlcu ai
R$ 6.720.00800 R5 8,-1rlGFISASuco conccntrado dc frutas garra fa de 500m1 sabor

Rs 24.912,00R$ 20.76t200TINI)BI TANIA
7

Bebida láctca tipo iogunc, cmbalagem com l000ml

sabores dilcrsos
R$ 7.432.00200 Rli 17,16UNDiT

S rc[ri rantc fiuclo com 6 unididcs dc 2 litros
R$ 68.]04VALOR TOTAL DO I-OTE V

rorE vt - otvrtsos
R$ 1.528.00800 RS 4,4II'N DTABÁTINGA

acordo com a I sla nrt

onl

rili
a:o

;0(lnrr)nl I,.ib l.i mamLI ,lroT nl gcrlpc
cil ADlt1..,doilltl ilraLIrocl trlJ) c.lc Pxciio

LL dcrrnl IOIido.Llclc clh ade rgctnliqPeP

R$ 211.280,00R5 26,.+I80r.1()CTAVINEaiinhaOros rlcl
R$ 2.656,008tr0 R$ l.l2LI\DMARATA

\lacordo c,.rm a le te.t
dt

lIc()nl (r1l nrl,50t)cnlrxrlalcclc b.rl;rgclnigre
:lllc ttalf,rbdofcilntaurodrlLrl'licle iitl c pruç

IT)rotulau t(ln]dotlacLeli cdc ll g.liqpespra:o

R$ 6.420.00RS 5.35ll0t)UNI)PRt\1()l{4

MargarÍna \rcgctal
do produto. marca
e peso hquido.
legislação vigcnre.

, cmba
do [ah
Rotula

laçm l:Og, identificaçào
ricantc, prazo dc validadc
gcm dc acordo com a

ó

P(]. Bernsrdo ( otlho de Almeidâ, n'863, (l'ntro'Sio BtrÍ'rdo - MA' CEP: 65 550-000

z<1

I

I

ckr

I



Processo'4
t-
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R$ 21.680,00RS 10,8,+PRII\{OR UN]])

Margarina Vcgctal. embalagcm 5009. identificaçao
do produto. marca do fabricantc, prazo dc lalidade
c peso liquido. Rotulagem de acordo com a

iio \l tc

RS 8.00 R$ 22.400,0(rPCT l80r)BRANl)INI

Macarrio se mola,/scmolina. embalagcm com 500g,

identificaçào do produto, marca do fabúcante,
prazo de validadc e peso liquido. com latdadc do
produto. Rotulagem de acordo com a legtslaçào

ntc

6

R$ l.l65.ooRS 10,55UNI) 100STEVIAte 200m1
RS 7.r88,00RS 21,9óU NI) 100OTF3 Ààelra em calda. contendo 400
R$ 6.710.00RS 6.7rUND 1000\1ÁRATAI m dc 170Azeitona verde sem caroço, embal
R$ 285.027,00VAI-OR TOTAL DO LOTE . VI

I,OTE VII ENLATADOS

R5 I1.850.00R$ 277,00irlCXB()RlX)N
Salsicha tipo Viena. lata com 3009. caixa com 24

Iatas, idcntificaçáo do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e pcso liquido. Rorulagem de

i10 \l ntcacordo com a I

R5 33.528.80RS.1l9.llcxPESCADOR,)

lco lata de l25g (cx c/ 50 [atas). com

idcntificaçào d,r produttt, marca do fabúcante,
prazo de validadc c pcso liquido. com prazo de

ialidadc do produto. Rotulagem dc acordo com a

lio rrs

Sardinha cm

RS 7..118.,+0RS 2,+7.28l0CXB()ll1)()\

Fiamhrc Rorino. cmbalagcm lata com l20g
24 latas), idenrificaçao do produto' marca do

fabricantc, prazo de validadc e peso liquido'

(cx. c/

Rotul.r m de acordo com a ntril()ll

R$ I1064.00R$ ir.l2K(l
+

Carne dc Charque Bovina
caixa com llJ kgou pacotes
com prazo de validade

PA. Pacote de 5009 em

deOlkgem cxcom 30kg,

pertincnte ao Produto
ofcrtado R$ 65.861 20VAI-OR TOTÁL DO LOTE VIt

I-OTÉ VIII- CARNES

RS 161.320.00l(r0L) R$ 54.44KL,SO FILE
Lran5narcntu rlu saco nlssrlco tran\Parente'

conrendo idcntÚtclçào do produto. marca do

filme P\iCCarne bol'ina de lÂ, embalagcm em

fabricantc, r cle lalidade

RS 89.12i.00R5 lr.6)2t00K(;SO FILÉrJnsDarunt( ou saco plistico tran\Parentc'

cont;ndo idcntiticxçao do produr,r. marca do

nda. scm gordur:r.Carnc hor.ina. rntlida. dc segu

fabricantc, razo de validade

filme P\ICftesca, scm Embalagem cm

R$ 75.740.001000 R$ 37,87KG
lagem em filmc PVC

trlnsnarent(,)u sxco Pl.r5tico transparentc.

contendo idcntilr,.rç.to dà produro marca do

Costela bovÍnr. Emba

lahricxnt.. o dc validadc

RS 51.26,1.001800 R$ 28.48KGSO FILE
rransnarcntc ou sar. o pl.ittico transParcnte'

conrendo tclcnrilieaçio do produro. ÍTrarLa do

Camc suina embalagem cm

[abricante, o de validade

filmc PVC

1

R$ 29.400.00R$ 14,70KGSO FILE
dc lrrngo resfriado colrl osst).Coxa e sobrccoxa

rcnC Iil aPV tra!Tlc il Inllemb nsplagem
cl t()ucliden ifi illtcntr.tistlco

)

PC. BcrtrÍrdo (loêlho d€ Alm.ide, n" 863, C'trlro'Sio B'rnsrdo - MA' CEP: 65 550-000
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PRA(',\ I}ERNARDO COELHO DE AI-MEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDOiMT
CNPJ: 06.125.38910001 -88

marca do fabricantc, prazo dc lalidade e sua

camcteústicas orAanolépticas.

ti00 R$ 19.r5 R$ 29.025.0()SO FII-E KC;
(i

Peito de frango rcsfriado , embalagcm cm [ilme PVC
trânsparente ou saco plástico transparente.
idenrificaçào do produto, marca do fabricante ,

prazo dc validade c sua crracterísrÍcrs
orgrnolépticas

RS 21.35 R$ 5t.370.00KC, 2200SÓ FILÉ
Frango congelLrdo, cmbalagcm em filme PVC
transparcntc ou saco plástico rransParente,
contendo idcntificaçào do produto, marca do
íabricante, prazo de validade e suas caractcústica

nolé nails

R$ 25.900.00t400 R$ I8.i0I1(lSO FILE
Figado borino congclado embalagem em filme PVC
rransparcntc ou saco plástico transParcntc,
contendo idcntificação do produto, marca do

fabricante. praz,r de validade e suas caracteústica
tfas.no

R$ 4r.548.00KGNoBRE9

Lingriiça tipo calabresa. Embalagcm cm filmc PVC

transparcntc 0u saco plástico tmnsParentc,
contendo idenri[icaçào do produto, marca do
fabricantc. pra:o de validadc. marcas e carimbos
oficiais. de acordo com as Portarias do Ministórioda

cultur.r r Yi l:inciâ Sanitária.

RS 12.38 RS 12.380.t)0loilt)KGNo}]RFI()

Salsicha Bovina, rcsfúaü. boa qualidade, a grane

Embalagcm cm [Ílme PVC transparente ou sâco

plástico transparente, contcndo idcntificação do

produto, marca do fabricantc, prazo de validadc,

marcas c carimbos oficiais, de acordo com as

Ponarias do Ministério da Ágricultura c Vigilãncia
Sanitária.

R$ 34.622.()0RS.19,46KGLUZITANIÁ
ll Posta scnl(m cabeça tipoPeixe congelado

R$ 603.694 00VAI,OR DO I-OTÉ VIII
LOTE IX - DIVERSOS

RS 2.700,00R5.1,50600SOCOCO

Lcitc de Crrco. tradicional. \'i
identificaçáo do produto, marca do fabricantc,
prazo de validade e pcso líquido. Rotulagem de

dro de 200 rnl.

tcacordo com a I

I

R$ 2.0r5,00R$ 4,035(r0U\DQUER(-)\Íilho amarelo.lata 2
R$ 4.005,00R$ 8.01i(lt)L,Nf)l',OKtm dc 500ica embala\1ilho .1ra cl

R$ 7.010,00R$ 7,01t000UNDYOKI
.1

Milho para piprrca, embalagcm com 5009,

identificaçâo do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e pcso liquido. Rotulagem dc

acordo c,rm a lc tltcsl

R$ 7.700.001000 RS i.8iUNDQUERO
Milho verdc em consena, lata 2009, com

identiticaçâo do produto, marca do fabúcante'

prazo de validadc e peso liquido. Rotulagcm de

acordo com a le ,l r!-

R$ 1.500,00R$ r.00500UNL)PREDILECTA
6

Docc dr: goiaba,'tranana cm

flcxivclcm pote plástico. Peso

tabletes, embalagcm
liquido de Olkg, com

identificação do produto, marca do fabricante,

raztr dc v iclaclc conr ncia de no minimo 06

P(. B.rnrrdo Coêlho d. Àlm.idr, n" 863, Cenrro,Sâo Bernârdo - MA' Cf,P: 65 550-000
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PRAÇÂ BERI\'ARDO COELHO DE ALMI,IDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MÁ
CNPJ: 06.125'3E9/0001-8E

8

Rotulagem dc acordo com a legtslaçãorncscs

rc
R$ 24.930,00VAI-OR TOTAL DO LOTE IX

I-OTE X - VERDURÁS É FRUTAS
11.915,00l.l0tr t0,85KGIN NATURAI Abacarc
2.80t.00r.100 1.55UNDÍN NATURAAlface
.1 151,0070t) 5,91KGIN NATU R.AI Abacaxi
1.160.0[-)800 l.qjKGIN NATU RA+ Atxrboru

15.100,001.500 10,10KGIN ].iATURA5
5.408,00160r.-)KGIN NATL]RA

6
Batata doce

12.000,0010,00KG 1.200IN NATT]RAIlanta i
4.080,006,80KG 6troIN' NATU IL{Bcterraba

8,46 8.460,001.00t)KGIN NATUL{Ccbola brrnca9
8,1.+ 8.340,001.000KGIN NATURAl0 Ccnoura

2.295.00900
f

N'IOLHOIN NATURACheiro verdc
It

1.042.00900 l.l8KGIN NATURAll Lara .l
Ir.344,0080() 14,t 8KGIN NATU L4.ll Maçà

5.712,004.761200KGIN NATUP,{
1-1 lll amào

6.770,006.nt.000KGIN NATUR-{\ll1l5
4.21(1,(10'1.21t.000KGIN NATUIIAl6 l\laclxeira

68 00200 0,14KGtN NATUIL{\l.rxixct7
2.710.001.000 ),71KGIN NATURAl\lclaocia18
2.664,00800KGIN NATUILAt9 \{clio
2.720,008tlt) 1,40KGIN NATURA20 ln()Pc 006100 0,t,+KGIN NATLTRAPimcnta]I ,.004 r.l08,3.160t)KGIN NATURAPimcnta(r)) 116,000,14l0trKGIN NATURAiabrrtl 1.184,008.46.10r)KGIN NATURA)4 olho

10.0 0(r10,00r.000KGIN NATURAli Tomate LI44,0010.1880r)KGIN NATURAUva26 141.910,00RVALOR TOTAL DO LOTE x
sUTE t.RI)PPO tsxI OTE

8.255,0016.51500KGISAlaláshetr t1.l .1cboS.LJ PfuFcc agemPolpa
au t(l tnarucltr rodclc n ilinlrl]lt xt PtrxnsP
edc tuRtrh.l dadTCn :o1e IIl.r agem

P

acordo com a lc n tc
7.077.00l0,ll700KGISAPolpa dc

tmnsparc
do fabric

Frutas Sabor goi
ntc. com identifi
lntc. prazo de

aha. cmbalagem Plástica,
cação do produto, marca

r.alidedc. Rotulagem de

ao \1 ntaacordo com a l
5.025.00t6.7i100KGISAPolpa de Fruta

nansParentc. c

do fabricanrc,

s Sabor bacuri
om identilicaç
prazo dc val

. cmbalagcm plásttca.

.io d,r pr,.Juto, tn.rr.a
id;dr. Rorulagcm dc

Âo \'l nrrecordo com a I 19.812.00l6.il1.20i)KG1SAPolpa de Fru
transParentc,
do fabricante

tas Sabor caju.

com identilicrç
. prazo de val

embalagcm plástica,
ào do produto, marca

idade. Rotulagem de

acordo com a I ntc

4

9.099.00l().ll900KGtsAtalslltcnl.l IL.» bacaxi Pd nlF tii b'rlagcPolpa
:ltnilrcu toclironidc crifi:l tcfl]D c n1

-
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PREFEITT'RA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125389/0001-88

do fabricante. prazo dc validadc. Rotulagem de

acordo com a legislação \igente.

6

Polpa de Frutas Sabor maracujá, embalagem
plástica, transpirrente, com idcnrificaçào do

produto, marca do fabricante, prazo dc vahdadc.

Rorulagem dc rcordo r,rm r l(gislíçáo \iEeltl'.

ISA K(l 1.t00 21.46 25.806,00

VALOR TOTAL DO LOTE XI 75.074,00

VAI-OR TOTAL ORÇA DOr 2.t7t,996,24

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma

fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

S.2 - 0 prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento

de compras da Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo - MA.

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com

as especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento

das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipat, cujas reclamaçôes se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer

anormalidade que verificar quando da execução dos âtos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser

alegada como motivo de força maior para o akaso, má execuçâo ou inexecução dos serviços objeto deste

ediial e nao a eximirá das ienalidad-es a que está suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais

condiçôes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, contá

bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislaçâo de segurança e Administração no trabalho' previstâs nas normas

regulamentadoras Pertinentesi

6,7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe' integralmente' os

ônus decorrentes. Tal fiscalizaçâo dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua

parte, pelos danos ou preiuízos-causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as

mediàás preuentivas, áom fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições

legais vigentes;

P(. Bernârdo Coelho de Almeidr. n'86f,. Centro'Sío Bernrrdo - MÀ' CEP: 65 550-000
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CEN'I'RO - SÃO BERNARDOiMA
CNPJ: 06.125.389/0001 -EE

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata,

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7,2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informâções e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratâda, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do ob,eto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de Iiquidação

e qualquer oUrigãçao. Esse fato não será gerador de direito a reajustâmento de preços ou a atualização

monelária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado'

8.1-opagamentoseráefetuadoaté30diasapósaemissãodanotafiscaldevidamenteatestadapela
Secretaria responsável;

8.2-oContratado/fornecedordeveráindicarnocorpodaNotaFisca]/fatura,descriçãodoitemfornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço'

8.3 - Caso constâtado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas' estas serão devolvidas ao

fornecedor, para as necessárias .ãi.uçõ"', com as informaçõe-s que motivaram sua reieição' sendo o

pagamento ràalizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas'

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitaçâo definitiva do fornecimento'

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado' ou por meio de cobrança em banco' bem

co-o, os qu" fo."m negociados càm"terceiros por intermédio da operação de "factoring";

g.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9.1 -ospreçosresistradosmanter-se-àoinalteradospeloperíododevigêlt]i9it]:::1^1i:':iTi:"r:
.uuiaao no caso dã desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a pamr oe

à"i".-iruçaãrn"nicipal, cabendolhe no máximo o repasse do percentual determinado'

llernArdo(loelhodeÀlmeids,n'86J.Centro,SioBernNrdo-ItA'(lIPr65550-000
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRÁÇA BERNÂRDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-8ll

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá{a.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaçâo em câso de fracasso na negociaçâo.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de RegisEo de

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrâtiva da Nota de Empenho decorrente deste Registro

de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xll, XVII e XVtll do art.78 da Lei8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução totâl ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorente deste

registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público deúdamente demonsfadas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

j.0.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inâcessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feitâ

por publicação no lornal Olicial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da

última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a apticação das penalidades previstas no Edital'

LO.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as aüvidades do Fornecedor, relativas

ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar estâ Ata, a seu exclusivo critério, poderá

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente

a condição contratual infringida.

10,7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

PC. Bernsrdo Coêlho de Almeida, n' E63, ( entÍo,Sõo Btroârdo ' MA, Cl:P: 65 550-000



PREFEITTiR{ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MAR4NHÁO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO - SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.t25.389/0001-88

al Por decurso de prazo de validade;

11.1 - 0s preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, íretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.

12.1 - o descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do arL 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cincol dias, multa de 02% (dois por centol;

b) a partir do 6e (sextol até o limite do 10a (décimo) dia, multa de 04% [quatro por cento], caracterizando-

se a inexecução total da obrigação a partir do 11q [décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuizo das sanções cominadas no art.87, l. lll e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou

parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de

Àdministração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratâda multa de até 10% (dez por

cento) sobre o valor adiudicado;

12.3 - Se a adjudicaüria recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentâr

situaçâo regular no ato da feitura da mesma, Sarantida prévia e ampla defesa, suieitar-se-á as seguintes

penalidades:

12.3.1. Multa de até 1.00/o (dez por centol sobre o valor adiudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de

São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaraçãô de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A Iicitante, adiudicatária ou contratâda que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta' falhar

o, ir"uà". n" execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida

prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos

., s" fo. o'c"ro, o Município de são Bernardo solicitará o seu descredenciamento do cadastro de

Fornecedores do Estado poiigual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer

jus, acrescida de juros moratório;de 1oÁ (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor

â receber deste árgão da prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seia inscrita na

dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

P(1, Bernârdo Co€lho de Alm€idr, o" 863. C.trtro,Sio BttÍsrdo - MA, CEP: ó5 550-000
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12.6 - As multas previstas nesta seção nâo eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Municipio de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos

créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administraçâo, e, se estes não forem suficientes, o
valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminháia
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 - As infraçôes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão

à conta de dotaÇão orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às

quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçôes:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo

aditivo a presente Atâ de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão

Eletrônico ISRP n0.033/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas'

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

Íinanceira, sem previa e expressa autorizaçâo da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos p;la via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

16.2 - e por estarem de acordo. as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para

um só ifeito legal, ficando uma via arquivada da sede da C0NTRATANTE, na forma do Art.60 da Lei

8.666/93.
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