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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 04/2018. 

GERENCIADORA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

DETENTORA: JESUINO ALVES BARROS-ME 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018 

  

Pelo presente instrumento, MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA, com sede na Av. Rio 

Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, instituída pela Lei do Executivo nº 003/2013, cujos membros foram nomeados pela 

Portaria nº 139 neste ato representada pelo Sr. Charles Correia Castro Junior,  doravante denominada 

ÓRGÃO GERENCIADOR, por força do Decreto Municipal nº 011/2017, para atender à demanda 

dos órgãos participantes, considerando o PREGÃO SRP Nº 04/2018, PARA REGISTRO DE 

PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 26 de janeiro de 2018 que 

indicou como vencedora a empresa: JESUINO ALVES BARROS-ME, e a respectiva 

homologação, conforme Processo nº 1992017. RESOLVE: Registrar os preços dos produtos 

propostos pela empresa JESUINO ALVES BARROS-ME, inscrita no CNPJ N° 07.495.864/0001-

70, localizada na Rua Coelho Neto, Centro, Alto Parnaíba, representada pelo Sr. Jesuino Alves 

Barros, portador do RG: nº 493.020 SSP/DF e o CPF: nº 179.168.601-04, sendo denominada 

DETENTORA, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por 

item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de 

Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela Lei nº 10.520/2002, Lei 

Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013, Decreto nº 006/2017 e subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e 

futura Contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios, perecível e não 

perecível, visando atender às demandas das Secretarias Municipais de Alto Parnaíba -.MA, que 

consta do Termo de Referência (Anexo I), parte integrante desta Ata, por um período de 12 (doze) 

meses, cujo os itens estão especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO SRP Nº 04/2018, que 

passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas 

pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo nº 199/2017. 

 

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 

indicadas no Anexo I deste documento, podendo a SECRETARIA PARTICIPANTE promover as 

aquisições de acordo com suas necessidades. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A presente Ata de Registro terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA, nos seus aspectos operacionais.  
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Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do 

respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, do Estado do 

Maranhão. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, empresas encontram-se 

abaixo listado nesta Ata de Registro de Preços. 

 

DETENTORA: JESUINO ALVES BARROS-ME  

CNPJ: 07.495.864/0001-70 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

MARCA 
VALOR UNIT. 

REGISTRADO 

VALOR 

TOTAL 

REGISTRADO 

1 

LEITE EM PÓ Integral, 
instantâneo, com no mínimo 26% 

de gorduras (lipídios), contendo 
pirofosfato férrico e emulsificante 
lecitina de soja, acondicionados em 

embalagem de folha de flandres ou 
alumínio limpa, resistente, atóxica, 

isenta de ferrugem, não amassada, 
contendo 500g de peso líquido. 
Embalagem apresentando 

externamente dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 

de lote data de validade, quantidade 
do produto, e número do registro 

no Ministério da Agricultura. Data 
de validade mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega do 

produto. Fardo com 50 pacotes de 
500gr 

FARDO 65 CAMPONESA R$274,35 

R$17.832,75 

2 

MACARRÃO ESPAGUETI, a 
base de farinha, com ovos, 

embalagem contendo 500 g, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade de no 

mínimo 12 meses a contar da data 
de entrega, e o peso liquido. 

KG 80 
DONA 
BENTA  

R$5,74 

R$459,20 

6 

AMIDO DE ARROZ (Flocão) pré-
cozido, tipo flocão, com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprios com 
ausência de umidade, fermentação, 
ranço, isento de sujidades, parasitas 

e larvas. Embalagem de 500g, 
sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, tampos não violados, 
resistentes que garantam a 
integridade do produto até o 

momento do consumo, 

PACOTE 153 MARATÁ R$2,32 

R$354,96 
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acondicionado em fardos lacrados. 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 

identificação e procedência, 
informação nutricional, nº do lote, 
data de validade, quantidade do 

produto. Embalagens 
individualizadas, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade mínimo de 12 
meses a contar da data de entrega 
do produto 

10 

CHOCOLATE EM 

PÓ,instantâneo, solúvel, obtido 
pela mistura do cacau em pó 
solúvel, açúcar, maltodextrina, leite 

em pó e/ou soro, extra, constituído 
de pó fino e homogêneo, isento de 

soja ou farinha , sujidades e 
materiais estranhos, admitindo teor 
de umidade máxima de 3%. 

Acondicionado em pacote de 
polietileno, recipiente de 
polietileno ou de folha de flandres, 

íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. Contendo 

aproximadamente 500g de peso 
líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 

do produto e número do registro. 
com identificação do produto, 
fabricante, prazo de validade 

mínimo de 12 meses a contar da 
data de entrega do produto. Caixa 

com 20 pacotes de 500g cada. 

CX 25 MARATÁ R$114,95 

R$2.873,75 

15 
FARINHA DE MANDIOCA 

(farinha seca). Pacote com 1 kg 
PACOTE 350 PINDUCA R$5,53 

R$1.935,50 

16 

FÉCULA DE MANDIOCA 
Ingredientes: fécula de mandioca, 
água, sal e  

conservador Sorbato de potássio.  
Pacote 500g. 

PACOTE 290 MARATÁ R$3,72 

R$1.078,80 

19 

TEMPERO COMPLETO – Pasta 
de Alho e Sal – Copo com 200g 

com identificação do produto, 
fabricante, prazo de validade 

mínimo de 12 meses a contar da 
data de entrega do produto. 

CX 11 SANDELLA R$59,95 

R$659,45 
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20 

ADOÇANTE GOTA - Frasco com 

no mínimo 200ml. com 
identificação do produto, 

fabricante, prazo de validade 
mínimo de 12 meses a contar da 
data de entrega do produto. 

CX 2  ZERO CAL R$59,80 

R$119,60 

21 

SAL, refinado e iodado, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em sacos plástico 
apropriados, fechados. Pacote com 

1 kg 

KG 120 CISNE R$0,98 

R$117,60 

22 

MARGARINA - com sal contendo 

gordura vegetal, 60 % lipídios em 
pote com 200g. com identificação 

do produto, fabricante, prazo de 
validade mínimo de 12 meses a 
contar da data de entrega do 

produto. Caixa com 24 potes. 

CX 21 PRIMOR R$53,95 

R$1.132,95 

24 

VINAGRE Ingredientes: 
Fermentado acético de álcool 
hidratado, água e  

conservante ins 
224, acidez 4,0%. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN, garrafa de  

750ml. 

CX 7 CASTELO R$22,99 

R$160,93 

26 POLPA DE GOIABA natural KG 270 SO FRUTA  R$13,44 R$3.628,80 

27 

SALSICHA DE CARNE 
Ingredientes: Carne bovina, carne 
suína, gordura  

texturizada, soja e nitrato de sódio 

KG 235 FRIATO  R$6,90 

R$1.621,50 

28 
COXA E SOBRE COXA  
DE FRANGO. 

KG 300 FRIATO  R$8,95 
R$2.685,00 

31 

TOMATE extra in natura, fresco, 
graúdo,com polpa firme e intacta, 
ponto de maturação próprio para 

consumo, isento de enfermidades, 
material terroso, e umidade externa 

anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio 
do transporte. 

KG 650   R$6,34 

R$4.121,00 

32 

CEBOLA BRANCA extra in 
natura, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida, 
isenta de sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 650   R$3,99 

R$2.593,50 

36 ALHO graúdo in natura, 1ª KG 215   R$24,85 R$5.342,75 
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qualidade, bulbo inteiro, firme e 

intacto, sem lesões de origem física 
ou mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, 
isento de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionado em sacos 
plásticos, peso líquido aproximado 
de 1 kg. 

37 

PEPINO extra in natura, fresco, cor 

verde, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG 250   R$3,85 

R$962,50 

38 

MELANCIA extra in natura, 
graúda, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa 

firme e intacta sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 1500   R$1,45 

R$2.175,00 

43 

MAMAO FORMOSA extra in 

natura, com 80 a 90% de 
maturação, frutos de tamanho 
médio, aroma e sabor da espécie, 

sem ferimentos ou defeitos, firmes 
e com brilho, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos 

físicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 1100   R$4,15 

R$4.565,00 

44 
PAO FRANCES de 
aproximadamente 50g 

Unid. 13400   R$0,60 
R$8.040,00 

Valor Total Registrado R$ 62.460,54 (sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e 

quatro centavos) 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro – O objeto desta Ata deverá ser entregue, de forma parcelada, a partir da data de 

retirada da Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade do órgão, no local, horário, 

condição, especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I 

do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo 

de reclamação por parte da inadimplente. O Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preços 

obriga-se a fazer as substituições que se fizerem necessárias, sob pena das sanções cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo – A entrega dos produtos será acompanhada da Nota Fiscal, que deverá constar 

obrigatoriamente além de outras especificações, o número do processo licitatório, número da nota de 

empenho, quantidade dos produtos, valor por item e valor global da nota fiscal para emissão do 

ateste, que será feito por servidor responsável. 

 Parágrafo Terceiro – O fornecedor deverá entregar os produtos no local indicado, rigorosamente 

dentro dos prazos estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as 
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especificações técnicas exigidas do Edital por meio do termo de referência, bem como com as 

condições que constam de sua proposta. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

A empresa detentora/consignatária desta ata de registro de preços será convocada a firmar 

contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e 

legislação pertinente. 

 

Parágrafo Primeiro - A GERENCIADORA, observado o prazo de entrega, verificará se os produtos 

atendem às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da 

DETENTORA. 

 

Parágrafo Segundo - Se a DETENTORA com preço registrado em primeiro lugar recusar -se a 

assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na 

conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no 

edital. 

 

Parágrafo Terceiro – O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da 

conformidade do material com as especificações do edital e seus anexos. E o recebimento definitivo 

ocorrerá em até 05 (cinco) dias, após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade do produto 

recebido.  

 

Parágrafo Quarto – Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto 

que apresente avarias de qualquer natureza, inclusive arranhões, vícios de qualidade ou quantidade 

decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado, bem como diferentes das especificações 

estabelecidas neste termo de referência, no contrato e na proposta da empresa contratada. Devendo a 

empresa efetuar a substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da 

notificação, arcando com todos os custos decorrentes.  

 

Parágrafo Quinto – O recebimento dos produtos não isenta a empresa contratada de 

responsabilidades futuras quanto à qualidade dos produtos entregues, sendo a data de assinatura do 

ateste, o início da contagem dos prazos de garantia.  

 

Parágrafo Sexto – A GERENCIADORA, observado o prazo de entrega, verificará se os produtos 

atendem às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da 

DETENTORA. 

 

Parágrafo Sétimo – Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas no Termo 

de Referência e na Proposta da DETENTORA. 

 

Parágrafo Oitavo – Os produtos deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, 

sem nenhum tipo de violação, resistentes que proporcionem a integridade dos produtos até seu uso 

definitivo. 

 

Parágrafo Nono – Todos os Produtos deverão vir acompanhados do Termo de Garantia do fabricante 

com no mínimo 12 (doze) meses de validade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS 
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Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 

 

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão 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.  

 

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 

SECRETARIA GERENCIADORA solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, 

redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, 

pela SECRETARIA GERENCIADORA, quando: 

 

a)  O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

b)  O preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado e não houver sucesso nas 

negociações para sua redução, com as empresas registradas na ata. 

 

c)  Houver solicitação do(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S), devidamente justificada, em razão de 

inexecução parcial ou total de ordem de fornecimento decorrente deste registro. 

 

d)  Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo(s) ÓRGÃO(S) 

PARTICIPANTE(S) ou pela SECRETARIA GERENCIADORA. 

 

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) 

comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da 

presente Ata, após sua ciência. 

 

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação 

será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir dela. 

 

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

não ser aceita pela SECRETARIA GERENCIADORA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação 

das penalidades cabíveis. 

 

CÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

A SECRETARIA GERENCIADORA fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do 

Estado, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 

de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o 

caso. 
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Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO SRP Nº 04/2018 e seus anexos e as 

propostas das empresas registradas nesta Ata. 

 

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos produtos caso em que a 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº 

005/2017, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013 e 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Alto Parnaíba/MA, Estado do Maranhão, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e CONTRATADAS, as partes assinam o 

presente 

 

 

Alto Parnaíba/MA, 19 de fevereiro de 2018. 

  

  

  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Órgão Gerenciador 

 

 

___________________________________ 

JESUINO ALVES BARROS-ME 

Detentora 

 


