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EXPÊUÊNÍE

l'loho do Pr.toito
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Nome do Vice-pÍefeito
A.lÍiana da Silva Portela

Rêsponsávol Tácnico
VALDEANE PESSOA DOS SANÍOS
Emall : dorn@saobemaÍdo.ma. gov.br

EXÍRATO DE CoNTRATO N" 202203íOO5- REFE: A ADEsÃo DÂATA DO REGISTRO DE PREÇo No 018/202í, PROCESSo ADM. No

2O22OO1S CPUPMSB/MA.

EXTRATO DE CoNTRÂTO N" 202203'1005- REFE: A ADESÃo DA ATA DO REGISTRo DE PREÇo No 018/2021,_PROCESSo ADM. No

20220019- CpUpMSB/MA. PARTES: Preíeitura Municipal de São Bernardo - lúA; e a Emprêsa: GERAL CONSTRUÇOES IECNICA LTDA -
GETÉX. Obieto: Contrataçáo de Empresa parê execução dos seNiços de recuperaÉo das estradas vicinais, para alendeÍ â§ necessidades da

preÍeitura ii,lunicipal de São Bernardo - MA. Com Valor de R$ í.000.000,00 (Um mllhão de reais) dotaçao o.çamentária

15.452.0780.1003.0000 - MANUTENÇÁo DE vtAS URBANA E ESTRADA vlclNAls, 33.90.39 outros serviÇos - pessoa iurídica. BASE

LEGAL: Pregáo Eletrônico SRP n. 030/2021, de 25 de outubío de 2021 ás O9:OO horas, ( horário de Brasilia) dê acordo côm Lêi 10.520 dê '17

de,ulho de r0o2 e o DECREÍo Nô 10.024. DE 20 DE SETE[,4BRo DE 2019 que Regulamenta a licitaçáo, na modalidade pregáo, na foma

eletrônica e o que coubêr subsidiariamentê a Lei fedeÍal n' 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais normas perlinentes à esÉcie;

ASSINATURA DO CONTRATO: 1810312022. EMPTESA: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICA LTOA - GETEX: FRANCISCO DAS CHAGAS

CARVALHO - Secretário de Finanças.

Árrto,: Yaldêán€ P€ssoa dos Sârlos

Cód igo d e i d e nff Ea çao. h 1 edb 2e3e 87 50901 e7 I ft 17 I / 0 81bt1 a kof írdl3b

aTA DE REctsTRo DE pREçOS N.. 033/2022. pREGÂo ELErRôNtco sRP N.032/2022 PRocESSo ADIú|NlsTRArlvo N". N'2022038

- CPL-SB/MA

aÍa oE REGTSTRO DE PREçOS NÔ. 03312022.

pnecÃo elernôHtco sRP No 03212022

PRoCESSO ADMINISTRÂnVO N". n' 2022038 - CPL'SBmA

VAUDADE: í2 (doze) meses contados a partir da data dê sua publicação no Diário OÍicial da União ou do Estado do Ítlaranhão ou do

município de São Bemârdo/MA

pdo pÍesente instrumento. o Municapio de São Bemardo, Estado do Maranhão, con sede administrativa, na Prefeitura Municipal. localizada

na piaça Bernardo Coelho de Almeida. inscrita no CNPJ sob o no.06.125.389/0001'88, representado neste ato pelo gestor

responsávet FRANClsco DAs cHAcas CARVALHo, poítador da cédula de ldentidade n' 572348 ê do cPF n" 'l82.609.'183-1 5, RESoLVE'

registrar os preços da empresâ: R FRANCKLTN DO REGo LIMA EIREU, cNPJ: 27.179.006i000í-24, sed ada na R. das Tulipas no 345 Jóquei

Teresina - pl, CEp: 64.049-140, por intermédio de seu representante legal Sf(a) ROMULO FRÂNCKLIN DO REGO LlilA, portado da carteira

de identidade n" 2238975 SSp-pt e do cPF: 661.593.263-68 nas quantidades estimadas na seção quatÍo desta Ata de Rêgistro de Preços, de

acordo com a classrficação por elas alcançada poÍ lote, atenalendo as condrçóes previstas no instÍumento convocatóno e as constantes dêsta

Ata de Rêgistro de preços, sujettando-se âs pârtes às normâs constantes dâ Lei no.8.666/93, Lei n". 10.52012002, Decrêto n" 10 024/'19 Lêi

Complementár no. 123/2OOO e §uas alterâçóes, e em conformidade cÔm as disposlçóes a seguir'

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preço pâra íuturo gêneros alimenticios, parê atender âs necessidades da Preíeitura Municipal de São BernaÍdoiMA

i.1.1 - Este inskumênto não obriga aos ÔRGÃoS E ENTIDADES a fiÍmarem contrataçóes nas quantidades êstimadas, podêndo o@rre.

licitaçõos especificas para aquisição do(s). obedecidas a legislaçâo pertinente, sendo assegurada ao detentoÍ do registro a preÍerência dê

fornêcimento, em igualdade de condiÉes.

2. AoEsÁo DÊ ORGAOS NÃO PARTICIPANTES

2t28
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Ri:

2.1 - A Ala de Registro de Preços, durantê suá vigênciê, podêrá sêr utilizada poí quâlquer óígào ou ênídâdê da Administração inclusive
autarquias federaís, estaduais ou municipais de órgãos públrcos, estatais ou ainda de regime próprio que náo tenha participado do ceíame
licitatório mediante previa consulta ao órgâo gerencaâdor.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, dêverão
mânifestar sêu intêrêsse iunto âo órgão gerenôiâdor da Ata, peÉ que estê indiquê os possiveis Íohêcedôrês ê respeclivos preços a sêrem
praticados, obedecidâ â ordem de clêssrficaçáo.

2.4- As âquisiçôes ou contatações adicionais, não poderão êxceder, por órgâo ou por enüdade, a 50% (cinqusnta poÍcento)dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigêncra, e ainda o quantitativo decoírente das adesóes à ata de registro de preços nào
poderá excedêí. na totalidadê,

ao dobro do quantilativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
indêpêndêntêmêntê do númêÍo de órgãos náo participantês quê, desdê que devidam€nte compíovada â vantiagem e o cumpímênto das
exigôncias da legislaçáo vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REG'STRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a PreÍeitura lúunicipal de São Bernardo - IrA.

3.2 - A Presente Atâ lerá validade de 12 (doze) meses, contados â partir de sua publicação no Jornal Oíiôial do Estado/MA.

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

1. OO CONTRA|O

4.1 - O preço a quantidade e a especificaçâo dos serviços ou produtos íegistrados nesta Ala enconkanr.se.indicados na tabela abaixo

LOÍE t- B|SCO|TOS E CEREATS

ITE PRODUTOS MARCAS UNO VLR UNT

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de S"e-9.*B,g2ggp

QT
DN

Achocolatado em pó, instântáneo. tradrcional. a bas€ d6 açúcaí,
cacau em pó e maltodêxtrina, enriquecido coÍÍr vitaminas, poles

ou Pacates de 4009 em caixâ ou Íardo com 30 unidades.
Validadê pêninentê âo produto oíêrtâdo. Rotulagem dê âcordo
com a legrslação ügente.

IÍALÁC CX

oLHo D'ÁGUA KG

s0 RS 1S5.73

2 Açúca Í Cístalrzâdo, na corbrancâ, sacârose de ca a de açÚcaÍ,

eínbalagern pláslica de 01kg de peso liquido, com identiÍicação
do produto, contendo dele de Íâbriceção e prazo de vâlidâde de
12 rneses, Rolulâgem de acordo com a leqislação vigenle.

85
00

RS 3,99

3 20
9

Biscoito doce pâcotê de 400 gÍs. ingÍedienlesi íáÍlnha de tíigo
fortiÍicada com ferro e ácido iólico (vit. Bg), açucar, gordurâ
vegetal hidrogenada, açucaÍ inve.tido, sal refinado, exlíato de
malte. estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos,
bicarbonato de sódio, amido de mlho. vâloí nulrioonal na

ESTRELA CX RS 143,66

3t28

2.3 - CabeÍá ao fomecedor beneÍiciáíio da Ata de Registro de Preços. observadas as condições neia estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fomecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Aia, desde que o íornecimento não prejudique as obrigações
anteriormenle assumidas.
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Rubrica

4 B scoito de água e sal - embalagêm de 400 gas. lngred entes:
Íarnha de tngo íortjÍcada com teno e ácdo fólico lvit. Bg),

açucar, goídura vegetal hidíogenada, açucár invertrdo. sal
reÍinado, extrato de malte. estabilizante lecitina de soja,
fermentos qu Ímacos, brcârbonâlo dê sóclio, amrclo de milho. valor
nutricional ná porÉo de 100 9: minimo 709 de caóoidÍato, 109

de protejna e 12,59 gorduras totais. (cada embalâgem extema
corn tÍés pacoles) data de íabncaÉo recenle, pacotes bem
fechados e rntactos.

ESTRELA CX 20
9

R5 184.60

Café tonado e moído, embaladoa vácuo c/ selo de pureza êmbalagem com
2509. dentiÍicação do produto. marca do Íabricante, prazo de vdidade e
peso líquiclo. Rotulagêm de acoÍdo com a legislaFo viqent6.

PrúO

NESTLÉ

IÍALAC

PIRACANJUBA

U NT)

KG

UND

230' R$ 12.38

2000 R$ 6.04

800 R$ 9,89

s00 R$ 5.38

6 Cê.êâl ê base de aíormrlho, embalagem 2309, com ldentiíicâÇáo do
produto. marca do Íabdcanlê, pràzo dê velidade e peso liquido. Roulagem
dê âcordo com â legrslaçào vigente.

Creme de lelte embalagern tetra pakde 2009, com identrficaÉodo prodúo,

marca do fabricante, pÍazodêvâlidade e p€soliqúido. Rotula gêm dê âcordo
com â lêgislâçáo vigenie.

8

4t28

porçáo de 100 g: mínimo 709 de carbodrato, 109 de proteína e

12,fu gordlrâs toiâis. (câdâ êmbâlâgem eslêma com tÍés
pacotes) pacotes bem íechados e intâctos, data de fabncação

Leite êm pó intêgÍal, Pacotê de 2009, feídos com 10k9, idêntiíicaçâo do
produto, marca do fabdcante. pÍazo de validade € p€so líquido. Rolulagem

de acoíclo com a legislação vigente.

UND
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VALOR OO LOTE I

LoTE II - ARRoz E FEUÃo

Aíoz. tipo agulhinhâ longo fino polido tipo 01. sem gldem, contendo no
minimo 90% de grâos inteiÍos com no máxrmo l4olo de urnidade e com valor
nLrtricionel na porÉo dê 509 contendo no mínimo: de 37 gramas de
cârboadratos, 49 de proleinas e 0 de gorduras totaLs. Com rendimento após
o cozimênto dê no minimo 2,5 vez€s a mars do peso da cocção, devendo
tamttérn ap.esenatar coloraÉo branca, grâôs integros e sollos após
cozimento. Emb, De 5 quilos.

Feijáo Carioquinha, tipo 1, classecores, novo, com identiícação do produto,
mãrca do íabricânre. Pacote dê 01kg em íardo com 30 kg, com prâzo de
validade. Rotulagem de acordo com a legislaÉo vig€nte.

Feijão semprê verde, com dentificaÉo do produto, mârca do lâbacantê

Pacote de 01kg em Íardo com 30 kg, com prazo de valldade. Rolulagem de
acoÍdo com a legaslação vgenle.

FeÜão preto, com identiÍicação do produto, marca do íabrcanle. Pacolê de
Olkg em fardo com 30 kg, com píâzo de vâlidâdê. Rotulagem de âcordo

com â legislaÊáo vigente.

Ôleo comeslível vegetal de soja, reínado, sem colesterol, êmbâlagem Pel

de 900m1(cxc/20 Pets). com identiflcação do produto, marca do íabricante,
prazo de vâlidâde e peso liquido, com pÍazo de vâlidade do produto.

Rotulagem de acordo com a legislaÇão vigente.

BEM GAUCFlO

IDEAL

RIO MARIA

RIO [,4ARIA

CONCORDIA

KG

KG

KG

UND

9000 R$ 25,11

900 R$ 365,46

1200 Rs 8,71

500 R$ 12.87

20m R$ 18,11

LOTE III. FARINHA

5t28
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Amido de milho, embalagem de 2009. marca do fabricante, prazo de
velidede e peso llquido. Rotulagem c,e acordo com a legislação

vigente.

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

P:cl*,;st>lWM
Rlàrlca:

MAISENA UND 220
0

RS 6.07

Avêiá, êmbalagem com 2509-

Fafinha dê Mandioca. grupo seca. subgÍupo ílna. tapo 1. embalagêm

conl€ndo 01 kg. com dentrfcaçâo do pÍoduto, marcá do Íabncante,
píazo cl€ validade e peso liqurdo. Rotulagem de âcoído com a

legislaÇão vigente.

FeíÍnenlo êm pó coín 1009

Fârinha de Íígo (sem feÍmento). Embalagem com identiíicáÉo do

píodúto, maíca do fabricantê, prazo de validade e peso líqlrido.

Rotulagern de acordo com a legislagáo vigenlê.

Farinha de Tdgo (com fermonto). Embálagem com identificâção do

prodúto, marc! do Íabricantê, prazo dê validade e peso liqlido.
RotLaâgem dê acordo com a legislaÉo vigente

Farinha Láclea, embâlegem lâla de 2309, com idêntiÍlcaçáo do

produto, maÍcê do fabícante, Prazo de vâlidade e peso líqlido.

Rotulâg€nr de acordo com a legislaçào vigente.

DULAR UND

YOKI KG

ROYAL

ROSA BRANCA KG

ROSA BRANCA KG

100 R$ 3.85
c

200 RS 5,93

100 R$ 9.08
0

í00 Rs 9,03
0

100 Rs 7,43

RS779200
0

NESTLÊ UND
0

6t28
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Rtiblica:

Fécula de Mandioca tipo 1, pecote com oÍkg, com idenüíicáção do
produlo, marca do fabricante, pÍazo de validâdê e pêso líquido.
Rotdagem de acordo com a legislaÉo vigente.

Flocão de AÍo2. embalagem com 5009, idenlificaçáo do produto,

ma.ca dofabricante. prazo de vatidade e peso líqu do. Rolulagem de
acoÍdo com a legisiação vigenle.

YOKI

CORINGA

KIFLoCÂo

NESTON

IDEAL

QUERO

KG

UND

UND

UNO

UND

200
0

R$ 2.94

200
0

RS 2,62

900 R$ 15,43

100 RS 9,23

100 R§ 8,32
0

0

500 R§ 2,89

Flocão de À,lilho, embelâgem com 5009. idêntiílcaçâo do produto,

marcâ do ÍabÍicanlê. prâzo de validade ê pêsolíquido. Rotulâgem de

acordo com a legislaÉo vigente.

Flocos dê Cerea s (tngo, cevada. avela), embalagem pole plástrco

mm 4009, idenüllcaçáo do prodllo. marca do labÍicante prazo de

validade e p€so liquido. Rotulagem de acordo c.m a legislação

vigente. Fardo com 28 unidades

Goma de caroço, pct coín 01kg com identiílcaçao do produto' mârca

do fâbricantê. prazo de validade e peso lÍquido, com prazo de

validadê. Rotulagem de acordo com a legislaçâo vigente.

VALOR TOTAL DO LOTE III

LOTE IV -TEMPEROS

KG

Ervilha,latâ 3OOg, com identiíicação do produto mârcâ doíâbricante'
prazo de validade e peso liquido. Rotulagêm de acordo com a

legisla€o vigente.

ExtratodêÍomate concentrado. ernbalagern devidro com 1909, com

identificâção do produto. marca do íabrlcanto, prazo de validade e

peso lÍqurdo. Rotulagem de acordo com a legrslação v'genle'

OUERO 500 R$ 3.60

7t28
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Coco Ralado, pacote d 1009, mm idenüfcaÉo do produto, marca do

íâbíicante, prazo de validade e pêso líquido. Rolulagem de acoído

com a legislaçáo vigente.

Cdo.âu em pó, pacole d€ 1009 com idêntiícaçéo do produlo, marca

do íabíicante. prâzo de validêde e pesô líquido, com prazo de

validâde do produlo ofertado. Rotulagem de âcoÍdo com a legislação

vigênte.

Condimento em pó, pacote de 1009, com identificaÉo do produto.

maÍca do fabricante. prazo de validade e peso liquido, com prazo de

vslidade do produto oíertado. Embdagem Rotulagem dê acordo com

â lsgislação vigenle.

Caldo de Carne 24x199

\J Cddo dê Galinha 24x199

Canela ern pó. Pct com 209.

Têmperc lapo sazon contêndo 609-

IN NATI]RÀ

túAls coco

ARISCO

ARISCO

KITANO

SAZON

KG

UND

PCÍ

UNO

UND

UNO

UND

Fiubrica:

200 R$ 38.00

s00 R$ 6,42

500 R§ 1,59

500 R§ 1,57

600 RS 1.00

600 RS í,m

500 R§ 5,28

500 R$ 5,72

100 R5 1,49
Sal ReÍinado, lodado, para consumo domêstico ernbalâgeÍn com

1kg, idenlificação do produto, maÍcâ do íâbricante. pÍazo de validade

e peso liquido.

MAR.E-SAL KG
0

al28

n



ISSN 2764- 83 |Ano XVI Ediç5o - Nô472DOM - São Bomardo 20 de Jut da 2022

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

xfr%x

VALOR ÍOTAL OO LOTE IV

LOTE V. SUCOS ENGARRÀFÂDOS

Suco concentrado de írutas garrâla de 500m1 sâbor acêrola. iSA

\/ Suco mncenlÍado de ilutas garÍafa de 500m1 sabor caju.

Su@ concentrado de frutas gâíâfa de 500m1 sabor goiaba. ISA

Suco concentrado de írutas gaÍaía de 500rÍ! sabor manga. ISA

Suco concentÍado de Írulas gaÍala de 500n{ sabor maraculá ISA

Suc, concentrado dê írutas garrara de 500rd sabor uva' ISA

Bêbidâ láctea ípo iogurte, embâlagem com 1000m1' sabores

divêís,os.

BETANIA

i".:. fica:

GF 800 R$ 5,76

GF 800 Rs 5 76

GF 800 Rs 5,47

GF 800 R$ 7.19

GÉ' 800 RS 12,37

GF 800 R§ 8,40

UND 120 R5 20,76
0

reÍígerante íârdo corn 6 unidades de 2lilÍos IT UND 200 RS 37,16

9t28
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-Rilricff?

LOTE VI . DIVERSOS

Temp€ro llquido. embalagem mm 500m1, com ldenlificaçào do

produto, mâÍcâ do Íâbncante, pÍazo de validâdê e peso liquido com

rotulagem dê acordô com a leg slâçáo vigenle.

Ovos de galinha. CT

800 Rs 4.41

800
0

RS 26 41

800 RS 3,32

ÍABAÍINGA

AVINE

PRIMOR

PRIMOR

UND

UNO

UND

UND

Vinagre de álcool. embalagem com 500m1. com identificaÉo do

produto, mâícâ do íâbíicánle, prazo de veliclade ê peso liquido, com

rotulagem de acordo com a legislaçáo vigentê.

MaÍgaíinavegetal, embalagêm2509, dentfcaÉodoproduto marca

dof;bícante, prazo de valadade e pesoliqu do Rotulagem de acoÍdo

mm a legislaçÊo vigente.

12O R5 5,35
0

200
0

RS 10.84

280 RS 8.00
0Macêíão sêmola/semolina. embdagem com 5009, idenlificaÇão do

oÍoduto. rarca do Íat Íicánte. pÍazo de validade e peso llqudo' com

;al'dadê do produto. Rotulaqem oe acoíoo com a legrslação vrqenle'

BRANDlNI PCT

10128

MeÍoarina Veqelá|, embelagem SO0g denlrÍcaÉo do pÍodulo' marca

ao tãoricante,-prazo Ce vâlidaoe e pesohqurclo. Rolulâgem de ecoído

com a legislaÉo úgênte.
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i, ca:

Adoçante 200rnl

Amêixã em calda, contendo 4009.

Azeilona verde sern caroÇo. embalagem de 1709

VALOR TOTAL DO LOÍE . VI

LOTE VII- ENLAÍADOS

Sâlsicha tipo Viena. lata com 3009, caixa com 24 latas, identiíicação

do prodllo, marca do íabrrcante, prazo de validade e peso liquido.

Rotúagem dê âcordo com a legislaÉo vigente.

Sardinhâ em Óleo, lela de 1259 (cx c/ 50|âtas), com idêntificâ9ào do

píodulo, marcâ do fabricante. prâzo de validade e peso liquido, com

prazo de validede do produto. Rotulagem de acordo com â legrslâÉo

vigenie.

Fiâmbre Bovrno. êmbalaqem latê com 3209 (cx. cl 24 lalêst

idenüficação do produlo, marca do fabricânlê píazo de validade e

peso liquido. Rotulagem de êcordo com a lêgislaÉo vigente'

STEVIA

OLE

BORDON cx

PESCADOR

BORDON CX

UND 300 R§ 10,55

UND 300 Rs 23,96

UND 100 Rs 6,71

0

50 RS 277.00

CX 80 R§ 419,11

30 Rs 247.28

CâÍnê de Charque Bovina PA, Pacote de 50Og em caixa com 30 kg

ou pacotes dê Olkg em cx com 30kg, com prâzo de valdâde

perlinentê ao pÍoduio oÍerlâdo.

VALOR ÍOTAL DO LOTE VII

MULTFRIOS 200 RS 55,32

11 t2A

KG
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Carne bovina de 1â, embalagem êrn filme PVC taansparente ou saco
plástico tÍânspaíente, contendo idênlificação do pÍoduto. marÉ do

fabncante. prazo de validadê

Câíne bovinâ, moÍda, de segunda, sem oordura, fresca, sem osso.

Embdagem em Ílme PVc tÍanspârente ou saco plástrco

lranspárente, contêndo rdentiícâÉo do pÍoduto, mâíca do f abricante

prazo dê vehdade.

Costela bovina. Embalagem em íilme PVC tÍanspaíente ou saco

plástico transpaíente, contêndo idêntificaÉo do píoduto, maÍcll do

Íabricanle, prazo de validade.

SÓ FILÊ

só FtLE

SÔ FILE

KG

KG

KG

0

:l;iiia

300 RS 54.44

250
0

R§ 35,65

200
0

RS 37.87

KG

KG

1800 RS 28.48

2000 R§ 14.70

1500 RS 19.35

Carnê suina embalagem em Íilme PVC fan§parenle ou saco plástico

tr"n"p"r.nt", contendo iãentific€çáo do produlo, maÍca do Íabricante' prazo de

validad6.

Coxa e sobrecoxa de ÍÍango resÍriado com osso, embalagem em filme

Pvotr"n"p"r"n," o, 
""ao 

plástico líanspârente, idenliÍlcação do píoduto' marcâ

do Íabíic€nie, pÍazo de valldade e sua calacteríslicas organolepticas'

SÓ FILÉ

SÓ FILÉ

Pêilodefrango resfriâdo, erÍrbalagem êm Íilme PVC trah§parênte oÚ saco plástico

trrn"p"r.nt ila"ntin""çáo do proàuto marca do íabncánte ' prazo de validade e

sua c€ractêrlsticas oÍgânolépticas.

SÔ FILÉ KG

12t2A

LOÍE VIII- CARNES

Rubrica'.----É-.-
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Fígaclo bovinocongelâdo embalagem em Íilme PVC kanspârente ou sâco dáslic!
rralnsparente, cont;ndo identiÍicâção do pÍoduto maÍca do íabncanle prazo de

valdao6 e suas caÍacteírsttcâ o19ànoléplrcâs.

LingirF lrpo calabresa. Embalagem em Íilme PVC tÍansparente ou saco plástlco

traãspàrente. côntendo rdentrficação do prodlrlÔ. marcâ do fabíicante' prazo de

vâlidede. mercas e carlmbos oÍicia§ de acoÍdo mm es Ponatias do l\"linlstério da

Agracultuía e Vigilância Sanitáriâ.

Salsicha Bovina. r€síriada. boa qualldade, a granel' Embalaqem em Íilme PVC

tÍanspaaente ou saco plástico lranspaÍents, contendo identiÍicação do produlo

marc€ do íabricante, prazo de vâlidade, maÍcas e cârimbos oíicials de acordo

com as Portaíias do l\,4inlstéÍio da AgÍicLdl!ra e Vigilância SaniláÍia

FÍango congelado, embalagem êm íllme PVC transparente ou saco pláslrc,o

transparente, contenõo idennficaçào do ploduto, marcâ do Íatrricante prázo de

valdàde e suas caÍacteÍrstrca orga4olépUcds.

Peixe congelado eÍr Posta sem cabêçá tipo piralinga

VALOR OO LOÍE VIII

SÔ FILÉ

SÔ FILE

NOBRE

NOBRE

LUZIÍANIA

aaíri5O:
Écii:e:
Ri:brica:

KG

KG

KG

KG

KG

UND

2200 RS 23.35

1400 RS 18,50

1300 R$ 31,96

1000 R§ 12.38

700 RS 49.46

600 R6 4.50

500 RS 4.03
Milho amarelo. lata 2009.

OUERO UND

13t24

LeltêdêCoco,tradicionâl,vidÍode2OorÍi.idenriÍlcâÉodôproduto'maÍcâdoSococo
ãúi--nt" pra- de validade e peso líquido Rotulagem de acoÍdo com a

lêgislâÉo vig6nte.
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Plcless
r-úii'ia:
RubriõI-

Milho para canjrca embalâgem de 5009.

Milho para pipocâ, êmbalagem com 5009. d€nlificaç€o do produlo, maíca do

ÍabÍicante. prazo de validade e p€so liquido. Rotulagem de acoÍdo com a

legislaÉo vigente.

Milho verde em crnserua, lata 2009, mm identilicaÇâo do produto. marca do

Íâtíicânte. prazo de validadê e pêso liqudo. Rotulâgêm de âcordo mm â

legislaÇão vagente.

YOKI

YOKI

OUERO

PREDILECTA

IN NATURA

UND

UND

UND

UND

KG

500 R$ 8,01

looo R6 7,01

2000 Rs 3,85

500 RS 3,00

1.100 10,85

1.100 2,55

Docê de goiaba/banane enr iableles, embâlagem flexÍvel em pote plá§tico pêso

liqurdo de Olkg, com identiÍicaÇão do produlo, marca do Íabricantê, prazo de

validade côan vigênoâ de no minimo 06 meses. Rolúlagem de acoÍdo com â

legislâção vigente.

LOTE XI . POPLÂS DE FRUTAS

UND

14 128

11
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Fi::e:rso
Éuiiln
Rilbricâ:

KG

Banana

Balata docê

Batata rnglesa

Beteírâttá

Cebola brânca

Cenoura

Cherro verde

Laranja

IN NAT!RA

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

IN NAÍURA

IN NATURA

IN NAII]RA

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

i,40LHO

KG

5.93

800 3,s5

1.500 10,20

1.600 3.38

1.200 10,00

600 6.80

1.000 8,46

1.000 8.34

900 2.s5

900 3,38

800 14,18
lúaÇa

KG

15t24
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1.200 4,16

1.000 6.17

'1.000 4.21

2A0 0,34

1.000 2.71

800 3.33

800 3,40

200 0,34

600 8,34

400 0.34

Mamáo

lüanga

Mêlâo

IN NATURA

IN NÂTURA

IN NATURA

IN NAÍURA

IN NAIURA

IN NATÚRA

IN NATURA

IN NAÍURA

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Ouiabo
KG

16t28

i':;,:;l'"'âWq
tii:brica: -L*

Melancia

Pimentão

KG

IN NATURA
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P : : : ;,:,'-o: ) O7). - t' v /
É;;iu: â9(o]*- -_Riürica: 'V
KG 

-*ffi' 

-8,46Repolho

Tornatê

Uva

LOTE Xt - POPLAS DE FRUTÂS

IN NATURA

IN NATURA

!N NATURÀ

LSA

ISA

KG

KG

1.000 10,00

800 10.18

500 16.51

700 10.11

300 16,75

Poloa de Frulâs Sâbor calâ. e'nDalagem dáshca, lransparenle' clm roênlificêçáo

a" iiJrt", .ri* o. rrbncante. prazo de valroaoe Rotulâgem de acoÍdo com a

legislação vigênte.

p^1.2 .!ê Fn,tas Saboí qo,aba, enbalagen' plástica' transparente @m

'oliin""ào 
oo rroo-to rraica do'ab'cante' píazo de val'dade Rolulagem 0e

acordo com ã legislaÉo vigent€.

poloa de Érulàs Sabo. bacua, embalagem plastica' tÍanspa'enle com

;:ffd;. ;r;*:t"- .""" oo tann"'nt"' pÍaro de validãoe RotJlasem de

acordo com â legislaÉo vigentê'

KG

KG

KGISA

11 tzA
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Iti.:àfiüâ: . {-

rdo

Polpa de Frutas Sâbor cêju, embâlâgem plásücâ, transparenle, com
identiÍcâçáo do produto, marca do fabricantê, prâzo de validade.
Rotulagem de acordo com a legislaÇão vigente.

rsA

ISA

KG 1.20 16.51

0

900 10,11

19.812,00

9.099.00

25.806.00

Polpa de Frutas Sabor abacaxi, embalagem pláslica, Íansparenle.
com identiÍicação do pr.úuto, marca dofabricante, prazo de validade
Rotúâgêín de acordo com a legislâÇão vigente.

KG

KG

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens íegistrados deverão ser executêdos conÍorme termo de referêncla do Edital de Íorma Íracionadâ (se necêssáno) e coníorme

Íorem solicitados pelo setor competente

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pêdido eÍetuâdo pelo departamento de compras da PrêÍeitura Municipal

de São Bernardo - MA.

6. OAS OBR'GÁçOES DA CONTRATADA

6.1 - Execútar o Íornecimento dentro dos padÍôes estabelecido§ pela Prefeitura Municipal' de acordo com as e§pecificaÉes do edital'

iásponsabilizando-se poÍ eventuais píeju izos decoÍrentes do descumpíimento das condiçôes estabelecidâs'

6.2 - prestar os esclarecimentos que rorem solicitados pela preÍeitura Municipal. cujas reclamaçóes se 
-obrigam 

a atender prontamente, bem

como daÍ ciência medi"t"r"nt" 
" 

po, 
""J.toio" 

quãúú, 
"no-"rloade 

que verificai quando da execuÇão dos atos de sua re§ponsabilidade;

6.3_PromovertodososmeiosnecessáriosàgarantiadaplenaoperacionalidadedoíoÍnecimento,inclusiveconsideradososca§osdegreve
ou paralisação de qualquer natureza;

6.4_Afaltadequaisqueritenscujofornecimentoincumbeaodetentordopreçoregistrado,nâopoderáselalegadacomomotivodeforçp
maior para o atrâso, ma execuçao o,.r inexã-cuão ão" 

"".iço, 
outeto deste edital e não a eximirá das pênalidâdes â que está sÚjeita pelo náo

cumprimento dos prazos e demais condiçôes âqui estabelecidas;

6.5_ comúnicár imediatámente a pretêituÍâ Municipal qualqúeÍ âltêração ocorrida nô êndêíeço, conta bancáÍia e outras julgadas necesúrias

para o Íeceblmento oe coÍêspondência:

6.6_RespeitârefazercUmpriraleglslaçãodeseguranÉeAdministrâçáonotrabalho,preüstasnasnoímasregulamentâdorâspertinentes;

6.7-FiscalizaroperfeitocumpÍimentodofornecimentoaqueseobrigou,câbendo.lhe,integíalmentê,osÔnusdecoírentes.ÍalÍiscalizaÇáodar-
se-á independentemente da quê será exeÍcida por esia Prefêiturc;

6.8 - lndenizar tercêiros e/ou à própna PreÍeituía em caso de ausência ou omissáo de Íiscalizaçáo de sua pade' pelos danos ou preiuizos

causados por suê culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivai, com fiel observância às exigências das

1At2a

Polpa de Frulâs SâboÍ mâracujá, embdegem plástica,lrânsparente,

com identiÍcâção doproduto, marca do Íâbíicânte. píazode validadê.

Rotdaqem de acordo com a legislação vigênte.

ISA

1.10 23.46
0
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autoridâdes @mpetêntes ê às disposiçôês lsgais ügêntes;

6.9- Fomecer os produtos, conÍorme estipulâdo neste edital e de acordo com a proposta âpresentadâ

6.'lO - O atíaso na execuçáo cabeÍá penalidade e sançõ€s previstas no item 12 da presente Ata

7. DAs ,BRIGAçÔES DA CONTRAIANÍE

7..1 - ConvocaÍ a licitanle vêncedora para a retirada da ordem de Fornscimento dos itens regi§trados;

7.2- Fomeceí à empresa a ssÍ clntratiada todas as informaçôes e êsdaíecimêntos quê v€nham a ser solicitados íêlativam€nte ao obieto deste

Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas @ndiçõ€s estabelecidas nestê Edital:

7.4 - Noüícar por escrito. à empresa contÍatada, toda e qualquer irregularidade con§tatada durantê o recêbimento do objeto;

7.S- Nenhum pagamento será eletuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidaÉo e qualquer obrigaÉo Esse Íato

não será geÍador de diÍeito a reajustamento de preços ou a atualizaçáo monetáriai

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

7.7 - Fiscalizar a execuçáo das obrigaçóes assumidas pelo contratado'

8. DO PAGAIIENÍO

8.1 - o pagamento será eíetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal dêvidamente atestada pela secretaía responúvel:

8.2 - O Conü-atradoíOrnecedor deverá indrcar no corpo da Nota Fiscalíatuía, descriÉo do item fomecido' de acordo com o espêcifiqado no

Anexo I e sua Proposta de Preço

8.3-casoconstatradoalgumaiÍregularidad6nasnotasfiscaisemfaturas,estasserâodevolvidasaofomecedoÍ,paraasnecessáÍias
correçôgs, com as info-,ç0"" qu" .owaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentaÉo das notas fscais êm faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FoRNECEDoR/CoNTRATADo das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitaçáo

deÍinitiva do fornecimento.

g.5-ocontratrântenãoefetuarápagamentodetÍtulodêscontado,oupoÍmeiodecobrançaembanco,bemcomo'osqueforemnegociâdos

com terceiros poÍ intermédio da operaçáo dê'Íactoring";

8.6-Asdespesasbanúnâsdêcorrentesdetransíerênciâdevaloresparaoutraspraçasserãoderc§pon6abilidadesdoContratado-

S. DO REAJUSTAMENÍO DÉ PRÉçOS

e.1-ospreçosÍesistÍadosmanteÍ-se-ãotni';;:ffi"f :i:ffiXtii:?ffi:il:ilff:Jj:flX;'#Iff"""f;"1"#ffi:,T':XTi:['Jli";
equaÉo econômico ílnanceira lnlclal c

determinado.

ií;"?,iliffii,'i:liJi:ff::,üffi:"[:::ili:r:lãil"*":":'"i"1n$iJ::#lã'$;;"]T":""d#::'*dose 

a direrênça

:firf::"r:#:#ffffi:'"i[;:::";""ü'ff 
*" pr6ços de mercado' a PÍêreítura soricitará ao roínecedol' med'antê conespondência'

e.4-FracassadaanesocraÇãocoÍn^oprirne:"#Y"t3',;;,'.";);;:3f;il:fl:::'"T:i|"'"":fff'L$:::T:ff''"Jl"ii:"'il:t;T";;

:::t;:Eg.::mnX"ooi[:'" 
""'"""" - " 

- :-""" .êdistíados que roíem isuais ou ioÍeriores à média daqúeres apurados pêra

9.5- Será considerado compatívêis com os de mercado os preços Íegistíados (

10. DO CANCELAMÊNTO DA ATA DÉ REG'SIRO DE PREçOS

â de pleno direito' nas sêguintes sitllaçô€s

10.1 - A pÍesente Ata de Registro de PÍeços poderá ser cancelad

no Editial e nessa Ata dê RegistÍo de PÍêÇos;

Quando o fomecedoÍ não cumpliÍ com as obÍigaÉes constantes

PreÍeitura

a)
de Preços. nas hipóteses

b) ouando o foÍnecedor der aau§a a te§c\são admiNstrat\la da NoU de Empenho decorÍente deste RegistÍo

19 t2a

'iiiw
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P:ilai!:i§
j'i:iLr,

previstas nos incisos I a Xll, XVll e Xvlll do ârt. 78 da Lei 8.666/93;
Rirbrica

c) em quaisquer hipóteses de execuÇão total ou parcial da requisiÉo/pedido dos produtos decorrente deste registro;

d) os prêços registrados se âpresêntarem supeáorês âos praticados no mercado;

ê) por razóes de interesse públlco devidamente demonsaadas e luslificada§;

0 descumpír qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será inÍormado por @íÍespondência, a qual será juntada ao processo

adminislÍativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessÍvel o endereço do fornecedoÍ, a comunicação será feitr poÍ publicaÉo no Jornal Oficial do

Estado/MA, considerando-se cancêlado o pÍeço registrado a paÍtií da última publcação'

10.4- A solicitâção do fornêcêdor paÍa câncelamento dos prêços Íegistrados poderá não ser aceita pela Prêfêitura, Íacultândo-se a esta neste

caso, a aplicaÉo das p6nalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do pre@ registrado, cessaráo todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fomecimento do item'

10,6 - Caso a preleitura não se utilize da preÍrogativa de cancelar esta Ata, a sêu exclusivo critério, poderá suspender a sua execuÇão e/ou

sustar o pagamento das laturas, até que o Fomecedor cumpra intêgralmênte a condição contratual inÍíingida'

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cânc€lada automalicamente nas seguintes hipótese§:

a) Por decurso de prazo de validade;

,í. DOS PREÇOS

11,1 _ os preços apresentado§ na pÍoposia devem inoluir todos o5 custos e despesas, tais comoI cusios diretos e indiretos, tributos incidentes.

taxa de administração, ,"*iço", 
"n.rrgo;.ããui;, 

ç};i;,ü; ;;nr."s, fretes, lu;;; e outros neces§ários ao qumpímento intesral do obieto

desta Ata de RêgistÍos de Preços.

12, DAS PENALIOADES

12.1 - o desülmprimento injustificâdo das obrigaçõês assumidas nos term-os-deste edital' sujeita à contÍatada a multas'

§§ do âr1 86 da Lei 8.666/93, incioentes?oir"e'"'')"à' i'-r'i"t' o" t'pênho' na rormâ sesuintei

consoante o câPut e

122-Sem

12.3.2.
(dois) anos' e'

12.3.3.

a) a$esô até 05 (cinco) dias' multa de 02% (dois por cento);

l. lll e

podendo
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ainda a prêfeituía 

proceder â cobrança judicial da mu,tê:

:J..^.:
4

í2.6 _ As multas prevj slês nesta sê

r'.0iit.?:

venha causar êo À/,unictpio dê São Bernârdo.
Çao nâo exi

Di

*Ti;;írâ.,H,*à*
proceder ao recolhimento da m ultâ no prazo de 0S (cinco

, o respectivo
tes, o valor q

val

sobejar será en

or será descon tado dos cre
caminhado

ditos queLl-ê

12.8 - Do
Administra

ato gue ap,icar penaJi

dec,sâo ou

dade cabe rá rccurso, no prazo de 05 (cincomêsmo prazo_
ção recons iderar sua

nesse prazo encaminhá-la
dêvidamen

) dias úteis
te informad a paaa a

hàt:ft §$à::u.ri::*:ilÍ:1"jffi

mem ê adjudicalária 
da rêparaçâo dos eventuajs danos, perdas ou prejuízos que seu ato punivel

ê contar da ciência da
e decisâo s

intimação, podendo 
aapreciaÉo

uperjor, dêntro do

legalmente prevista, sêm prejuizo das demars

esta
para inscrição

13. DOs tLtctTOS PENAts

.- As rnfrações Denâi
tnaçôes aplicdvers

s tipiÍicadas na Lei8.666/93 serão obieto de processo 
iudiciar da forma

13.1
com

14.1 - As

,4. Dos REcuÂsos ORçAMENIÁRIOS

do âno

15. í - As partes Íicam, ainda, adstritas âs

de Prêços

I - Todas as alteraçôes gue se fizerêm

ll - Vjnculam-se a
anexos e as prop ostas das licitan

esta Ata para Íi
tes cjâssiÍica

ns de anál

t - É vedado

PreÍeitura
caucjonar ou utilizar o contraautorizaçâo da

16. Do FOR1

despesas deco ffenles dasêm curso, ou dâs dêmêis gue
conhataçôes 

onun
possam vir a adêrir a prês

das da pres

ênte Atê, às qua

ente Ala de Regislro de p
rs serão el
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