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para o Registro de Preços para futura contratação de empresa

PMFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

. Vtf •■

-'

para o fornecimento de cestas básicas-prontas,-cònformeTermo

•;

de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para

AVISQ^DO,EXTRATO DE CONTRATO N» 447/2022 ' "
SEDES.

Registro de Preços n® 003/2022, constituindo assim/fem

^ocumento vinculativo e obrigacional às partes.

EXTRATO DE CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

PREFEITURA DE BALSAS

RESENHA DO CONTRATO N^ 447/2022 - SEDES. Referente ao

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e

Pregão Eletrônico SR? N® 012/2022. PARTES: Secretaria

instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de

Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, e a
empresa T. V. L. CAVALCANTE EIREU, inscrita no CNPJ sob

Preços n® 003/2022, completando-a para todos os fins de

direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as

o n® 40.981.143/0001-46. OBJETO: Fornecimento de gêneros

partes em todos os seus termos.

alimentícios perecíveis (Programa Peixe Solidário), para
atender às famílias em situação de vulnerabilidade! social,

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Trabalho e Emprego do Município de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da

presente contrato- iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá

proposta vencedora do Pregão Eletrônico n® 003/2022 ^

. vigência até 31 .de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do

^reséntaferroó/dé Contrato- é de R$ 242.000.00 (duzentos e
quarenta "é" dois

mil

mPLA CONCORRÊNCIA

reais). 'DOTAÇÃO

ORÇAMENTAIUA: 08.244.1010.2-101.3.3.90.32.00.00. DO

FORO:-Çômarcá de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA

^ASSINATU^: 14 de abril de 2022. ASSINATURAS: Magda
írnaiidá Andrade Zottis (Contratante) e Thyago Vyctor Leão

l
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aUANT

VALOR

VALOR

UNT

TOTAL

Kit Cestes Básicas, embalados em fardos
ttansiurenta rasistentes ou i-air» Constituído

dos elomontos abaiao relacionados, os quais ' 1125 . 100,76

1
ITEM

UND

1

1-)--

UND

-

especihcaçAo do produto

qUANT

1
Kit Cestas Báslòas. embalados em fartlos
Iransparente resistentes ou catia. ConsUtuido

dos elementos «ibatio relacionados, os quais

roman 01 Cesta Básica.

1

PREFEITIJM.MUNICIPAL DÉ BENEDITO LEITE

TOTAL

108,76

t0.78S,00

J - 1

175

^

ISOO

DO DA COMPOSIÇÃO DA CESTA BAslcÀ (DescÒ^o do Objeto):

til'.:.i„-jii.; -os 'í-ci"';- , . ,-ij
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[TEM ■

aUANT- ' MAHCA -

l

1

• -

>láslicoa traosparentes e atòxicos, limpos, aio violados, resistentes,

3ELSABRO

ÃTA'DE>RÉGISTR0 de PREÇOS N® 005/2022

'EUAO CARIOCA Tipo. 1. novo, grão inteiro, aspecto btílhoso, liso,

2

O' MUNTGÍPIO DE-BENEDITO LEITE, ESTADO DO
MARANHÃO) pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/M.F 06.096.218/0001-78, com sede na Rua 07 de

1

BELSABOR

.

J

CONCÓRDIA
.1 . ik

neste ato.representada pelo Sr®. Raimunda Martins Barbosa,

brasileira/ portadora do documento RG. n®. 23892412003-0

HOIANDA

i

1

PURO

CAFÉ, PACOrç_;Câfó toTOdo.emoído,_eml>alàgem 25Óg ' '

1
j

ttternamente.ós.dadosjip Idqntlficáçáo, procedência, informações''

5

2

CAMPONESA

,

j

rotilcionala, número' de lote, quantidade do produto, número do
eglstro no Ministério da Agrlcultnra/SIF/DipOA e carimbo de inspeção!
!o SIF. Deverá atender as espcclfleaçSes técnicas da Portaria n» 309 dé

14/09/1997 do Ministério da Agrlcúllura e do Abastecimento e do

1

legtilamento da Inspeção Industrial e sánltária de produtos dé origem
mimai do ministério da Agricultura. Validade tnfrim» de 10 (dez) meses
1partir da data de entrega. Embaláaèro de 200a.
1

l

i

PALMEIRA

ZSTREIA

SARDINHA enlatada ao molho de tomate, com embalagem abre fácil,

alegra, em vestígios dé ferrugéin, amaasadnras on abanlaménto. Com

prazo de validade de no mAdmo 24 meses, lata 130g.

llSCOrrOTiro.CREAM-CRACKÉR.-AI)tiedeíarlnliadetrigo-ê
CDiiqoecida com ferroe áddo fõUco (B9)| gordura vegeta), eztiato de
nalte, margarina, soro de leite em põ, amido de milbo, açúcar, sal,
enaento biológico, fermeato químico, bicariiOData de sódio (INS SOO U)
omulsificantelcoitisa de sojae aroma natnral de manteiga, contem leite >

B soja. Embalagens individualizadas em papel celofane em caixas de

capelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data do entrega.

Pacote de 400o. (caixa e/20 tmld 4000)

FARINHA BRANCA Farinha de mendíQca,torTadae seca.Ima,
)

30M SABOR

beneSclada. branca, apo^J,.com umjdade inferior a 13%, isenta dg
aatéría terrosa, fungps.ou-parasitas e fragnwntos estranhos../,
imbalada em pacotes plásticos de 1kg. transparentes, resistenlos,
icondicunados embalagenrdeveTá conter osdadosde identificação einformações nutridonaía.do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 05 (elneol'níèsés á-óartl/da dá'» A'»

vfACARRAO "nPO ESPACUETE • Mássa alimentícia a base de'8êmola de

rigo, enriquecido com fóiré. tipo seca. isenta de sujidades.

10

;

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais

B

,

Imbatagens reil;téntes, pio violados. A embalagem deverá conter

;

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
>

irternamente os dados de identiEcaçáo o procedência, informações
iQtridonais. número do lote. data de fabricação, quantidado do
iroduto. Deverá apresentar validada iv'ni..ia de 6 (seis) meses a partir

.Eiin £M PO INicGRAL-Enriquecido com vitaminas A e D.

conformidade com as disposições a seguir:

í f (

1

Ia data de entrega. Pacote de 1kg. -

previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata

K-

1

leS (sela) meses a partir de data ile entrega, èmbalngeá-pèt com

tÇOCAR CRISTAL - Acondidonado em pacote plásUco. íntegro. •"

1

SSP/MA.e'CPF. n® 487.564.583-04, atendendo as condições

^®9!Strò' de Tíeços, sujeitando-se as partes às normas
cóhstahfes das!LeiaFederais n®, 8.666/93;. 10.520/2002/ Decreto
Federal In® 17.892/2013 e demais-legislações aplicáveis, e em

lados de IdentiBca^o e próéédinaa, nímerõ 'doTote, data dê

rabncaçâo.qnaotldade do produto.pevçii aprré&ürvViiiádemínima'

esistente, vedado benueticamente. A embalagem deverá conter

1

ORGÃO-GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado

por-meio do PREGÃO ELETRÔNICO N® 003/2022, tudo em
conformidade com o processo administrativo n® 006/2022, nas
cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório
da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços da empresa R.M.BARBOSA - ME,
estabelecida à Rua Cel. Rogério José de Carvalho, n® 100, Jia
cidade de Uruçuí, Estado-de Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob ii®
06.296.444/0001-00 e Inscrição Estadual n®. 19.454.502-4,

arios de 301ig; data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12

iitalo lefinado.Jlmpo. A embalagem deverá conter externamente os

}

F n® • 005.777.303-39, inscrito na Cédula de Identidade n®

74217820018 SSP/MA, residente neste Município de
Benedito Leite (MA)/ neste- ato denominado simplesmente

senta decnatdrla tem»,pedras ou corpos estranhos, fungos ou
lárasitas e livre de tunldáde; em pacotes de llCg, ecóndiclònádcs em

JLEO DE SOJA. Da primeiratjnaildafle.-KWW natnrat comestível,- ''

Setembro/ 03, Centro, Benedito Leite/MA, neste ato

Representada pelo Sr. Ramon Carvalho de Barros, portador do

tcondidooados em fardos lacredos.A embalagemdeverá conter
srtereamente os dados de láeáUEcâcào^-procedõnda, informações
le 6 (seis] mesos a nartirda data de enCreaa. Pacote do

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 006/2022

'

DESCSIÇAO:
tlUlOZ BRANCO TIPO 1. PoUdo. lougo fino. dpo 1. embalado em sacos

lutricionais. número de lote. quantidade do produto, validade mínima

PREGÃO ELETRÔNICO N® 003/2022

•

^

■ ! , „L Ci

ATAiDE REGISTRO DE PREÇO

'

VALOR

VALOR
UOT

conteO

"J , - ATA DÊREGISTRO de preços N® 005/2022

l22.3!tS,00 '

. 1 -. >1 -1-, n.

PASTTCIPAÇilOEXCLUSIVAOEME/EPP

0 r..' : PúbUcado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
'Codigo^identi/icador; 8cl260704fa3b5ec282el 7d3355450d5

j,r T'' ■' !

LTND

.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODim)

formamOI Cesta Básica.

^avalcante (Contratada).

JX

UND

mw

CERTIFICADO DI6ITALMENT1E.

E COWCARIMeO DE:TeW[?D

www.-fámem.org.br

30STOSO

'asteujizado, médio, sem ovos, embalagem plástica'resistente é

''

jansparente, rotulagem contendo Infonnaçõea dos ingredientes,
omposíçâo nutricioaal. data de fabricação o prazo de vaUdade de no
níoimo 6 (seis) meses, embalagem SOOg.,

