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PODER EXECUTIVO
Valor total da ata R$ 925.907,02 (Novecentos Mil
Novecentos Sete Reais e Dois Centavos).
ITEM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.073/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020
O MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA, Unidade Política do Estado do
Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
portador do CNPJ n.º 12.122.065/0001-99, com sede na
Avenida Militar, S/N, Vila do Bec, CEP 65.365-000, Zé
Doca/MA, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelos ordenadores de despesa o Despesa
Secretária Municipal de Saúde, Srª. Isaura Cristina Araújo
de Macedo Lima, conforme portaria 070/2020, RESOLVE
registrar os preços dos produtos propostos pela empresa
abaixo qualificada, doravante denominado L. DE OLIVIERA
DURUTA – ME, CNPJ: 14.588.327/0001-30 e Insc. Estadual
nº 12.371.717- considerando a homologação do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 021/2020-CPL/PMZD, formalizado nos
autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020PMZD, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº
155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal
nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018, aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇOS
REGISTRADOS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por Objeto
para eventuais aquisições de produtos Alimentícios
para o hospital para o Município de Zé Doca - MA,
visando contratações futuras e eventuais destinadas à
Prefeitura Municipal de Zé Doca, nas especificações,
quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições
definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na
Proposta vencedora, parte integrante deste
documento independente de transcrição.
BENEFICIÁRIO DA ATA: L. DE OLIVIERA DURUTA – ME
CNPJ: 14.588.327/0001-30
FONE/FAX: (98) 3655-3214
ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas 1786 Vila Gusmão, Zé Doca/MA
E-MAIL: ldoduruta@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Lidiane de Oliveira Duruta
CPF Nº: 980.915.063-68
RG Nº: 000089266598-0
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BRANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:2314-0 CONTA: 44.743-9
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ESPECIFICAÇÃO
PÃO BRANCO Pão Branco Tipo hot
dog, peso aproximado de 50g,
sem gergelim. Embalagem em
saco de polietileno vedado, tendo
especificado na embalagem o nome
do fornecedor, data de fabricação e
prazo de validade.
PÃO DOCE: Tipo hot dog, peso de
50g cada unidade, preparado a partir
de matérias-primas sãs,de primeira
qualidade, isentas de matéria
terrosa e parasitas e em perfeito
estado de conservação. Será
rejeitado o pão queimado ou mal
cozido, com odor e sabor
desagradável, presença de fungos e
não será permitida a adição de
farelos e de corantes de qualquer
natureza em sua confecção. Isento
de parasita, sujidades, larvas e
material estranho. Acondicionado
em embalagem de polietileno
resistente e atóxico com 10 unidades
cada. Contendo na embalagem a
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data
de embalagem, peso líquido.
Validade mínima de 05 (cinco) dias a
contar no ato da entrega.
ABOBORA Tipo verde “abobrinha”,
sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, folhas,
resíduos
de
defensivos
agrícolas, odor e sabor estranho.
TOMATE Sem danificações físicas,
casca integra. Com cor, sabor e
aroma característicos da espécie.
CEBOLA Sem danificações físicas,
casca integra. Com cor, sabor e
aroma característicos da espécie.
MACAXEIRA Frescas
de
ótima
qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie,
em
perfeito
estado
de
desenvolvimento.
BATATA DOCE Tipo batata doce,
sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de
substâncias
terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, folhas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho.
QUIABO Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento. Isento
de
danos e defeitos de natureza física
ou
mecânica,
terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
MAXIXE Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento. Isento
de
danos e defeitos de natureza física
ou
mecânica,
terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
FRANGO Frango inteiro resfriado.
Embalagem intacta, abatidos e
manipuladas
em condições
higiênicas
satisfatórias . Não
deverá
apresentar
superfície
úmida, pegajosa, exsudado líquido,
partes flácidas ou consistência
anormal. Não serão aceito carne
com odor, cor e sabor impróprios

UNID

QUANT

PREÇO

VALOR TOTAL

KG

22000

R$ 10,90

R$ 239.800,00

KG

22000

R$ 13,88

R$ 305.360,00

KG

1000

R$ 2,63

R$ 2.630,00

1000

R$ 6,85

R$ 6.850,00

500

R$ 3,20

R$ 1.600,00

KG

600

R$ 4,47

R$ 2.682,00

KG

700

R$ 3,19

R$ 2.233,00

KG

1000

R$ 5,99

R$ 5.990,00

KG

1.000

R$ 6,43

R$ 6.430,00

KG

7000

R$ 12,70

R$ 88.900,00

KG

KG
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ao produto e/ou aspecto amolecido,
pegajoso, esverdeado e pardacento.
CARNE BOVINA COM OSSO Carne
bovina com osso proveniente de
animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária atestada por
Veterinário responsável técnico, e
manipuladas
em
condições
higiênicas satisfatórias. Embalado
em plástico polietileno de 5kg. Com
cor vermelho vivo e aspecto
saudável Isentas de sujidades,
nervos e gorduras aparentes. Não
serão aceito carne com odor, cor e
sabor impróprios ao produto e/ou
aspecto
amolecido,
pegajoso,
esverdeado e pardacento.
CARNE BOVINA MACIÇA Carne
bovina maciça proveniente de
animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária atestada por
Veterinário responsável técnico, e
manipuladas
em
condições
higiênicas satisfatórias. Embalado
em plástico polietileno de 5kg. Com
cor vermelho vivo e aspecto
saudável Isentas de sujidades,
nervos e gorduras aparentes. Não
serão aceito carne com odor, cor e
sabor impróprios ao produto e/ou
aspecto
amolecido,
pegajoso,
esverdeado e pardacento.
FÍGADO BOVINO Víscera Bovina
Corte Fígado proveniente
de
animais
sadios, abatidos
sob
inspeção
sanitária atestada por
Veterinário responsável técnico, e
manipuladas
em
condições
higiênicas satisfatórias. Embalado
em plástico polietileno de 5kg. Com
cor vermelho vivo e aspecto
saudável Isentas de sujidades,
nervos e gorduras aparentes. Não
serão aceito carne com odor, cor e
sabor impróprios ao produto e/ou
aspecto
amolecido,
pegajoso,
esverdeado e pardacento.
ALFACE Aparência fresca e sã,
colhidas
ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento. Isento
de
danos e defeitos de natureza física
ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
COUVE Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento. Isento
de
danos e defeitos de natureza física
ou
mecânica,
terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
VINAGREIRA Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento. Isento
de
danos e defeitos de natureza física
ou
mecânica,
terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
CHEIRO VERDE Tipo “cebolinha e
coentro”. Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito
estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
PEPINO Aparência fresca e sã,
colhidas
ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito
estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
LIMÃO Aparência fresca e sã,
colhidas
ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito
estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
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KG

3000

R$ 22,37

R$ 67.110,00
69
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KG

3500

R$ 24,00

R$ 84.000,00
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KG

600

R$ 20,67

R$ 12.402,00
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75
KG

1000

R$ 10,101

R$ 10.101,00
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KG

1000

R$ 2,50

R$ 2.500,00

77

KG

420

R$ 13,30

R$ 5.586,00
78

KG

720

R$ 11,19

R$ 8.056,80
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80
KG

144

R$ 4,16

R$ 599,04
81

KG

216

R$ 4,13

R$ 892,08

82

PIMENTÃO VERDE Aparência fresca
e sã, colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito
estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
CENOURA Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento. Isento
de
danos e defeitos de natureza física
ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
BETERRABA Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito
estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
BATATA INGLESA Aparência fresca e
sã, colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento.
CHUCHU Aparência fresca e sã,
colhidas
ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento.
REPOLHO Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito
estado de desenvolvimento. Isento
de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas.
BANANA Sem danificações físicas,
casca integra.
Isenta
de
substâncias terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho.
MELANCIA Frescas
de
ótima
qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Com
70% de maturação.
MARACUJÁ Frescas
de
ótima
qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie,
em
perfeito
estado
de
desenvolvimento. Com 70% de
maturação.
ACEROLA Frescas
de
ótima
qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Com
70% de maturação.
GOIABA Frescas
de
ótima
qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Com
70% de maturação.
CAJU Frescos
de
ótima
qualidade, compactos, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie,
em
perfeito
estado
de
desenvolvimento.
Isento
de
castanha. Com 70% de maturação.
MANGA Frescas
de
ótima
qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Com
70% de maturação.
ABACAXI Tipo perola com 70% de
maturação, sem
danificações
físicas, casca integra. Peso por
unidade
de aproximadamente
1,3kg.
MAMÃO Tipo formosa ou papaia
com 70% de maturação.
Sem
danificações físicas, casca integra.
Com
cor,
sabor
e
aroma
característicos da espécie.

2

KG

144

R$ 4,50

R$ 648,00

KG

504

R$ 4,25

R$ 2.142,00

KG

504

R$ 4,50

R$ 2.268,00

KG

720

R$ 4,30

R$ 3.096,00

KG

450

R$ 8,00

R$ 3.600,00

KG

300

R$ 7,80

R$ 2.340,00

KG

720

R$ 4,50

R$ 3.240,00

KG

720

R$ 2,43

R$ 1.749,60

KG

720

R$ 6,06

R$ 4.363,20

KG

720

R$ 9,98

R$ 7.185,60

KG

720

R$ 12,00

R$ 8.640,00

KG

750

R$ 10,03

R$ 7.522,50

KG

720

R$ 4,00

R$ 2.880,00

KG

720

R$ 4,32

R$ 3.110,40

KG

750

R$ 4,00

R$ 3.000,00
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MELÃO AMARELO Frescos
de
ótima
qualidade, compactos,
firme
de
coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie,
KG
em
perfeito
estado
de
desenvolvimento. Com 90% de
maturação.
MAÇÃ Frescos de ótima qualidade,
compactos, firme de coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico
da espécie, em perfeito estado de
KG
desenvolvimento. Com 90% de
maturação.
LARANJA Casca integra, in natura
de ótima qualidade, compactas,
firme
de coloração uniforme,
aroma,
cor
e sabor típico da
KG
espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Com 90% de
maturação.
TOTALIZAÇÃO

720

720

750

R$ 7,70

R$ 5.544,00

R$ 9,89

R$ 7.120,80

R$ 4,98

R$ 3.735,00

R$ 925.907,02

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
2.1. A Prefeitura Municipal de Zé Doca e o BENEFICIÁRIO
se vinculam plenamente à presente Ata de Registro de
Preços e aos documentos adiante enumerados que
integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020PMZD e que são partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição:
a) Termo de Referência;
b) Edital do
CPL/PMZD;

PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

021/2020-

c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais
documentos apresentados no procedimento da licitação.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
3.1. A Prefeitura Municipal de Zé Doca fará publicar o
extrato da presente Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
4.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de
Zé Doca, Estado do Maranhão para dirimir toda e
qualquer questão que derivar da presente Ata de
Registro de Preços e das Ordens de Fornecimento dela
decorrentes.
4.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a
presente Ata de Registro de Preços, na presença das
testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de
igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que
surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom,
firme e valioso.

ca/MA, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelos ordenadores de despesa o Despesa
Secretária Municipal de Saúde, Srª. Isaura Cristina Araújo
de Macedo Lima, conforme portaria 070/2020, RESOLVE
registrar os preços dos produtos propostos pela empresa
abaixo qualificada, doravante denominado J DE J CAMARA
COMERCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ: 35.367.797/0001-44
Insc. Estadual nº 12.623.534-1, - considerando a
homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020CPL/PMZD, formalizado nos autos do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 073/2020-PMZD, com fundamento
na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e
pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº
3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº
9.488/2018, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas
pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
REGISTRADOS

-

DO

OBJETO

E

PREÇOS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por Objeto
para eventuais aquisições de produtos Alimentícios para o
hospital para o Município de Zé Doca - MA, visando
contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura
Municipal de Zé Doca, nas especificações, quantidades e
preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta
Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora,
parte integrante deste documento independente de
transcrição.
BENEFICIÁRIO DA ATA: J DE J CAMARA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 35.367.797/0001-44
FONE/FAX: : (98) 991218588
ENDEREÇO: Avenida Tropical n° ½, QD. 11, Res. R dos Signos, Mata, São José de Ribamar/MA,
E-MAIL: comercialcamarajdej@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Jandir de Jesus de Câmara,
CPF Nº: 909.963.642-34
RG Nº: 0273509222004-4 SSP/MA
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BRANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1414-1 CONTA: 10645-6

Valor total da ata R$ 394.415,22 (Trezentos e Noventa e
Quatro mil quatrocentos quinze reais e vinte e dois
centavos).
ITEM

1

Zé Doca - MA, 08 de fevereiro de 2021.

2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002.073/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020

3

O MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA, Unidade Política do Estado do
Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
portador do CNPJ n.º 12.122.065/0001-99, com sede na
Avenida Militar, S/N, Vila do Bec, CEP 65.365-000, Zé Do -

3

4

ESPECIFICAÇÃO
AÇUCAR REFINADO Sacarose de
cana de açúcar aspecto granuloso
fino a médio, isento de matéria
terrosa, livre de umidade e
fragmentos estranhos peneirada,
de boa qualidade livre de
sujidades, embalagem lacrada com
todas as informações necessárias,
com data de fabricação.
AÇÚCAR EM SACHÊ Refinado,
granulado. Embalagem: sachês
com 5g.
ADOÇANTE LÍQUIDO Adoçante
líquido dietético (Sacarina Sódica e
Ciclamato
de
Sódio)
em
embalagem de 100 ML.
ADOÇANTE EM PÓ ADOÇANTE
DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ,
A
BASE
DE
ASPARTAME.
Embalagem: Sachês com 0,8 à 1g.

UNID

QUANT

PREÇO

VALOR TOTAL

KG

5000

R$ 2,10

R$ 10.500,00

CX

50

R$ 4,20

R$ 210,00

UND

120

R$ 3,76

R$ 451,20

CX

60

R$ 6,60

R$ 396,00
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MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Cor
amarela, obtida pelo amassamento
da farinha de trigo especial, ovos, e
demais substâncias permitidas,
isenta de corantes artificiais
sujidades, parasitas, admitida
umidade
máxima
13%,
Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que
garantam
a integridade do
produto até o momento do
consumo acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente claros
os dados de identificação e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade,
quantidade
do
produto.
O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
10 Pacote com 500g

8

FARINHA DE MANDIOCA AMARELA
Farinha de mandioca, fina,
amarela, crua, embalada em
pacotes plásticos, transparentes,
limpos, não violados, resistentes,
que garantam a integridade dos
produtos até o momento do
consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
do lote, data de validade,
quantidade do produto e atender
as especificações técnicas. O
produto deverá
apresentar
validade mínima de 05 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.

9

10

11

FDO

R$ 17,70

R$ 37.170,00

12

KG

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA
Farinha de mandioca, fina, branca,
crua, embalada
em
pacotes
plásticos, transparentes, limpos,
não
violados, resistentes, que
garantam a integridade dos
produtos até o momento do
consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
do lote, data de validade,
quantidade do produto e atender
as especificações técnicas. O
produto deverá
apresentar
validade mínima de 05 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.
FEIJÃO BRANCO Classe branco,
Tipo 01, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e
espécies. Embalagem em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá
conter externamente claros os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade,
quantidade
do
produto.
O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

2100

KG

KG

1200

400

600

R$ 3,74

R$ 3,95

R$ 3,81

FEIJÃO PRETO Classe preto, Tipo
01, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e
espécies. Embalagem em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá
conter externamente claros os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do
produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
FEIJÃO
VERMELHO
Classe
carioquinha, Tipo 01, novo,
constituído de grãos inteiros e
sadios com teor de umidade
máxima de 15%, isento de material
terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies.
Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto
até o momento do consumo. A
embalagem
deverá conter
externamente claros os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

KG

400

4

R$ 5,18

R$ 2.072,00

KG

900

R$ 5,16

R$ 4.644,00

13

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM
CRACKER O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matéria prima
sã e limpa, isenta de matérias
terrosas, parasitas e em perfeito
estado de conservação, serão
rejeitados
biscoitos
mal
cozidos, queimados, não podendo
apresentar excesso de dureza e
nem se apresentar quebradiço.
Embalagem
de
polietileno,
fechados e intactos, com data
de fabricação recente. Pacote 400g

PCT

2200

R$ 2,88

R$ 6.336,00

14

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
Obtido pela mistura de farinha(s),
amido(s) e ou fécula(s) com
outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O
biscoito deverá ser fabricado a
partir de matéria prima sã e
limpa, isenta de matérias terrosas,
parasitas e em perfeito estado
de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados,
não podendo apresentar excesso
de dureza e nem se apresentar
quebradiço.
Embalagem
de
polietileno, fechados e intactos,
com data de fabricação recente.
Pacote com 400g

PCT

2.200

R$ 2,86

R$ 6.292,00

PCT

4000

R$ 3,30

R$ 13.200,00

R$ 4.488,00

R$ 1.580,00

R$ 2.286,00

15

16

CAFÉ
TORRADO
MOÍDO
Embalagem
laminada,
com
identificação do fornecedor, data
de validade, data de fabricação,
lote e registro cabíveis ao
produto. Pacote com 250g
CHÁ
PARA
INFUSÃO
CHÁ
AROMÁTICO
NOS
SABORES:
CAMOMILA, ERVA CIDREIRA E
ERVA DOCE. Embalagem: caixa
com 10 sachês, data de fabricação
e prazo de validade.

R$ 3,47

CX
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17

18

19

20

21

ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL
Mistura de cacau em pó, açúcar,
maltodextrina,
minerais,
vitaminas,emulsificante, lecitina
de
soja, antioxidante e ácido
ascórbico. Isento de sujidades
parasitas e larvas. Aspecto: pó
homogêneo,
cor
própria,
cheiro característico e sabor doce.
Validade não inferior a 6 meses.
Pacote
lacrado
impermeável
contendo
200g,
com
a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso e número
de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme
legislação vigente.
MILHO VERDE EM CONSERVA
Milho Verde em grãos inteiros
selecionados. Produto obtido
do cozimento de grãos de milho
verde, imersos em liquido de
cobertura apropriada (salmoura)
submetidos
a
adequado
processamento tecnológico. O
produto deverá apresentar grãos
inteiros
selecionados.
Será
considerado como peso liquido de
200g o produto drenado. o
produto deve apresentar: cor
apropriada ao produto; sabor e
odor próprios dos ingredientes,
devendo o produto estar isento de
sabores e odores estranhos;
textura
apropriada;
uniformidade de tamanho e
formato; ausência de defeitos tais
como cascas, sementes, unidades
manchadas
ou descoloridas,
resíduos de vegetais e outros; pH
adequado à composição e
natureza do produto. O produto
deve estar acondicionado em
embalagem que assegurem sua
proteção, não interferindo na
qualidade do produto e devem
estar íntegras, sem vestígios de
amassamento,
vazamento,
estufamento e ferrugem.
MUCILON
DE
MILHO
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM
PÓ, A BASE DE MILHO, PARA USO
ORAL, COMPOSTO DE MILHO PRÉCOZIDO, AÇÚCAR, AMIDO, ÁCIDO
FÓLICO,
SAIS
MINERAIS
(BARBONATO
DE
CÁLCIO,
FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO,
FUMARATO FERROSO, SULFATO
DE
ZINCO), VITAMINAS C, D, E, A, B1,
B6, ÁCIDO FÓLICO, NIACINA,
ÁCIODO
PANTOTÊNICO;
AROMATIZANTE
VANILINA.
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO
400 GR, TIPO MUCILON MILHO OU
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE.
MUCILON
DE
ARROZ
COMPLEMENTO ALIMENTAR EM
PÓ, A BASE DE ARROZ, PARA USO
ORAL, COMPOSTO DE MILHO
PRÉ-COZIDO,AÇÚCAR,
AMIDO,
SAIS MINERAIS (BARBONATO DE
CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO
DIBÁSICO, FUMARATO FERROSO,
SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS C,
D, E, A, B1, B6, ÁCIDO FÓLICO,
NIACINA, ÁCIODO PANTOTÊNICO;
AROMATIZANTE
VANILINA.
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO
400 GR, TIPO MUCILON ARROZ OU
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE.
AVEIA EM FLOCOS FINOS Produto
resultante da moagem de grãos de
aveia
após
limpeza
e
classificação.
Composição
centesimal: 12g de proteínas,

5

8g de lipídios e 63g de
carboidratos.
Embalada
em
polietileno atóxico,
contendo
200g. Reembalados em caixas de
papelão resistentes.

KG

UND

UND

UND

450

2000

1600

1600

R$ 9,30

R$ 2,04

R$ 7,74

R$ 7,00

22

AMIDO DE MILHO Isento
de
impureza, embalado em pacote
de 200g, com identificação do
fornecedor, data de validade,
data de fabricação, lote e registros
cabíveis aos produtos.

UND

600

R$ 2,10

R$ 1.260,00

23

NAN SOY FÓRMULA INFANTIL
ESPECIAL,
SENDO OPÇÃO
ADEQUADA NA SUBSTITUIÇÃO DA
PROTEÍNA
ANIMAL.
100%
PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA.
INDICADO
NOS CASOS DE
ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE
VACA, PARA CRIANÇAS DESDE O
NASCIMENTO. TIPO NAN SOY OU
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE. Lata 400 gr.

UND

60

R$ 27,05

R$ 1.623,00

24

NAN 1 FÓRMULA INFANTIL, EM PÓ,
PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES DE
IDADE, QUE ATENDA TODOS OS
PADRÕES
DO
CODEX
ALIMENTARIUS FAO/OMS E DA
PORTARIA MS 977/98. DESCRIÇÃO:
DENSIDADE ENERGÉTICA 60 –
70 KCAL/100 ML. SUPLEMENTADA
COM
AGE
(AC.
GRAXOS
ESSENCIAIS). ENRIQUECIDA COM
VIT. C E FERRO. CONCENTRAÇÃO
MAIOR DE NUTRIENTES DO QUE
O LEITE MATERNO, DEVIDO SUA
MENOR DISPONIBILIDADE. LATA:
400 GR.

UND

40

R$ 27,85

R$ 1.114,00

25

SUSTAGEN SUPLEMENTO INFANTIL
EM PÓ, NUTRICIONALMENTE
COMPLETO,
PARA
CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO
DE IDADE, TIPO SUSTAGEN OU
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE,
HIPERCALÓRICO,
INDICADO PARA PREVENÇÃO DA
DESNUTRIÇÃO E RECUPERAÇÃO
DO
ESTADO
NUTRICIONAL,
EMBALAGEM NO MINIMO 380
GRAMAS.

UND

60

R$ 20,6

R$ 1.236,00

26

LEITE EM PÓ INTEGRAL Obtido por
desidratação do leite de vaca e
apto para a alimentação humana
mediante
processos
tecnologicamente
adequados.
Enriquecido com Cálcio. Aparencia
de pó fino, homogêneo, na cor
própria, não empedrado e isento
de sugidades.
Validade não
inferior a 6 meses. Pacote lacrado
impermeável contendo 200g, com
a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso e número
de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme
legislação vigente. Deverão ser
observadas
especificações
do regulamento técnico de
identidade e qualidade de leite em
pó vigente.

UND

5000

R$ 5,44

R$ 27.200,00

UND

3000

R$ 5,79

R$ 17.370,00

R$ 4.185,00

R$ 4.080,00

R$ 12.384,00

R$ 11.200,00

27

UND

650

R$ 2,35

R$ 1.527,50

LEITE EM PÓ DESNATADO Obtido
por desidratação do leite de vaca e
apto para a alimentação humana
mediante
processos
tecnologicamente adequados. Tipo
Desnatado.
Enriquecido com
Cálcio. Aparencia de pó fino,
homogêneo, na cor própria, não
empedrado
e
isento
de
sugidades. Validade não inferior a
6
meses.
Pacote
lacrado
impermeável contendo 200g, com
a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação,
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prazo de validade, peso e número
de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme
legislação vigente. Deverão ser
observadas
especificações do
regulamento técnico de identidade
e qualidade de leite em pó vigente.

28

29

30

31

32

LEITE VEGETAL DE SOJA SEM
LACTOSE Fórmula em pó a base
de
proteína isolada de soja
integral, enriquecida de vitaminas
e minerais, com cálcio. Isenta de
lactose,
sacarose,
glúten,
corantes, aromatizantes artificiais
e edulcorantes artificiais. Sabor
original. Embalagem original com
aproximadamente
300g. Ref:
SUPRA SOY SEM LACTOSE ou
similar, ou equivalente, ou de
melhor qualidade.
ÓLEO
VEGETAL
Comestível
vegetal de soja, puro, refinado
sem
colesterol,
rico
em
vitamina E. Embalagem com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, de acordo
com Resolução 482/99 - Anvisa.
MARGARINA COM SAL Margarina
cremosa c/ sal – Produto com no
mínimo 65% de Lipídios. A
embalagem deve conter o Registro
no Ministério da Saúde, o local de
origem do produto, peso, data de
embalagem e data de vencimento
(validade).
MARGARINA LIGHT SEM SAL
Margarina light, industrializada, de
boa qualidade, contendo até 35%
de lipídios e gordura vegetal,
sem sal, em embalagem original
do fabricante.
MARGARINA EM SACHÊ Com sal.
Embalagem individual contendo
15g. Sabores variados. Data
de fabricação e prazo de validade.
Caixa com 192 unidades

UND

UND

2000

R$ 6,66

R$ 4,44

36

TEMPERO SECO EM PÓ Composto
de pimenta do reino e cominho
em pó. Aparência de pó fino,
homogêneo, na cor própria,
não molhado ou empedrado,
fabricado a partir do fruto são,
limpo, dessecado e moído com as
adequadas técnicas de higiene,
isento de sujidades. Embalagem
plástica
contendo
100g
e
embalada segundo legislação
vigente.

UND

2000

R$ 1,17

R$ 2.340,00

37

EXTRATO DE TOMATE Puro e
concentrado, com identificação do
fornecedor, data de validade,
data de fabricação, lote e
registros conforme Anvisa.

UND

2000

R$ 1,58

R$ 3.160,00

38

VINAGRE Vinagre de vinho branco
fermentado com acidez mínima
de
4,0%, translucido,
cor,
sabor e
odor característicos,
isento de corantes artificiais,
ácidos orgânicos e minerais
estranhos, livre de sujidades,
material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado
em frasco plástico com tampa
inviolada, e
hermeticamente
fechado.

UND

1.100

R$ 1,50

R$ 1.650,00

39

SARDINHA ENLATADA Peixe de
agua salgada, conservado em óleo
ou molho de tomate, eviscerado e
escamado mecanicamente, précozido e livre de nadadeiras, caça e
cabeça.

UND

1500

R$ 2,26

R$ 3.390,00

42

FLOCOS DE MILHO PARA CUSCUZ
(cuscuz)
Pré-cozida,
cozimento instantâneo, na cor
amarela, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, flocada e
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9).

UND

400

R$ 1,80

R$ 720,00

43

FLOCOS DE ARROZ PARA CUSCUZ
(cuscuz) Pré-cozida,
cozimento
instantâneo, na cor branca,
isenta de sujidades, parasitas e
larvas, flocada e enriquecida com
ferro
e
ácido
fólico
(vitamina B9).

UND

320

R$ 2,20

R$ 704,00

44

FARINHA DE TAPIOCA Farinha de
tapioca, Tipo: 1, Classe: branca,
Unidade de Fornecimento: pacote
com
1kg,
Características
Adicionais: isentas de matéria
terrosa e parasitos, não poderá
estar úmida, fermentada ou
rançosa, produto próprio para
consumo.

KG

100

R$ 4,20

R$ 420,00

45

FARINHA
DE
TRIGO
COM
FERMENTO
Especial
com
fermento, embalada em sacos
transparentes,
limpos,
não
violados e resistentes, contendo
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, lote, peso líquido.

KG

140

R$ 2,98

R$ 417,20

46

OVOS DE GALINHA BRANCO OVOS
tipo extra, classe A, branco,
embalagem contendo 30 unidades,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido mínimo de
1.800 g.

CARTELA

100

R$ 8,88

R$ 888,00

R$ 999,00

R$ 8.880,00

R$ 1,95

UND

1.000

UND

700

CX

SAL MOÍDO IODADO Produto
refinado, iodado, com granulação
uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo de 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de
sais de iodo de no mínimo 10 mg e
máximo de 15 mg de iodo por quilo
de acordo com a Legislação
Federal Específica – embalagem
em plástico de polietileno.

KG

34

SAL EM SACHÊS. Embalagem:
sachês com 1 grama cada, data de
fabricação e prazo de validade.
Caixa com 2.000 unidades

CX

35

COLORÍFICO EM PÓ O produto
deverá ser a base de Urucum e
apresentar registro no orgão
competente.
Não
deverá
apresentar misturas inadequadas
ao
produto,
presença
de
impurezas, formação de grumos,
coloração clara demais, sabor
alterado e peso insatisfatório. A
embalagem deve estar intacta,
prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da data de entrega.

33

150

UND

40

200

40

3000

R$ 1.950,00

R$ 3,72

R$ 9,06

R$ 0,85

R$ 6,00

R$ 1,29

6

R$ 2.604,00

R$ 362,40

R$ 170,00

R$ 240,00

R$ 3.870,00
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47

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA
Produzidas a partir da soja
descascada e desengordurada
através
da
remoção
parcial dos carboidratos. As
proteínas de soja concentradas
mantém a maior parte das fibras
originalmente presentes nosgrãos
de soja e devem conter pelo
menos 65% de proteína em peso
seco.Embalagem
integra,
na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e
número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na
data da entrega.

48

ALHO IN NATURA alho bulbo
inteiriço,
estrangeiro,
boa
qualidade, 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
embalagem adequadas
ao
transporte e suas condições
deverão estar de acordo com os
padrões de embalagem da
legislação vigente.

61

PEIXE FILETADO Peixe de escamas
desossado congelado. Isento de
sujidades, espinhas e gorduras
aparentes. Não serão aceito peixe
com odor, cor e sabor impróprios
ao
produto
e/ou
aspecto
amolecido, pegajoso, esverdeado e
pardacento.

86

MACARRÃO
INTEGRAL
TIPO
PARAFUSO Cor marron, obtida
pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais
substâncias permitidas, isenta de
corantes artificiais sujidades,
parasitas, admitida
umidade
máxima
13%, Embalagem em
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a
integridade do produto até o
momento
do
consumo
acondicionados
em
fardos
lacrados. A embalagem deverá
conter externamente claros os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do
produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
10 Pacote com 500g

87

ERVILHA EM CONSERVA ervilha em
grãos
inteiros
selecionados.
Produto obtido do cozimento
de grãos de milho verde, imersos
em
liquido
de
cobertura
apropriada (salmoura) submetidos
a
adequado
processamento
tecnológico. O produto deverá
apresentar
grãos
inteiros
selecionados. Será considerado
como peso liquido de 200g o
produto drenado. o produto deve
apresentar: cor apropriada ao
produto; sabor e odor próprios dos
ingredientes, devendo o produto
estar isento de sabores e odores
estranhos;
textura
apropriada; uniformidade
de
tamanho e formato; ausência de
defeitos tais como cascas,
sementes, unidades manchadas
ou descoloridas, resíduos de
vegetais e outros; pH adequado à

KG

KG

KG

FDO

100

110

2000

4000

R$ 4,50

R$ 19,00

R$ 9,93

R$ 40,00

composição
e natureza do
produto. O produto deve estar
acondicionado em embalagem que
assegurem sua proteção, não
interferindo na qualidade do
produto e devem estar íntegras,
sem vestígios de amassamento,
vazamento,
estufamento
e
ferrugem.

R$ 450,00

88

FOLHAS DE LOUROS dissecadas,
embaladas em pacotes de
7gramas, em plático transparente
com data de fabricação, livre de
sujidades.

PCT

360

R$ 1,54

R$ 554,40

89

DOCE
INDUSTRIALIZADO
DE
GOIABA com 60% de polpa de
goiaba em lata de material
transparente
contendo
60
unidades
em
embalagem
individuais de 30g em plástico
transparente, livre de sujidades e
violação da embalagem, com data
de fabricação e validade e
informações do fabricante.

LT

180

R$ 3,90

R$ 702,00

90

MAIONESE
com
ovos
pasteurizados, óleo vegetal e em
embalagem
de
plástico
transparente de 250 g sem sinais
de umidade, sujidade e sem
violação, com data de fabricação e
de validade, com informações do
fabricante e da composição do
produto.

UND

180

R$ 1,98

R$ 356,40

91

CREME DE LEITE com 17% de
gordura, leite em pó desnatado,
embalado em caixa de 200 g sem
sinais de umidade e de
estufamento, com data de
fabricação e de validade, com
informações do fabricante e da
composição do produto.

UND

180

R$ 2,22

R$ 399,60

92

ARROZ INTEGRAL Tipo 01, pacote
1 Kg, beneficiado, polido, longo,
fino. Livre de sujidades, parasitas
e
larvas.
Com
data
de
fabricação recente conforme
legislação vigente. Embalagem
intacta.

KG

420

R$ 4,44

R$ 1.864,80

R$ 2.090,00

R$ 19.860,00

7

R$160.000,00

TOTALIZAÇÃO

R$ 394.415,22

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
2.1. A Prefeitura Municipal de Zé Doca e o BENEFICIÁRIO
se vinculam plenamente à presente Ata de Registro de
Preços e aos documentos adiante enumerados que
integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020PMZD e que são partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição:
a) Termo de Referência;
UND

288

R$ 1,69

R$ 486,72

b) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020CPL/PMZD;
c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais
documentos apresentados no procedimento da
licitação.

Avenida Militar | Vila Do Bec |Cep: 65365-000 |Zé Doca MA | CNPJ: 12.122.065/0001-99

QUINTA-FEIRA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 | MUNICÍPIO DE ZE DOCA | ANO IV | EDIÇÃO Nº 12/2021
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
3.1. A Prefeitura Municipal de Zé Doca fará publicar o
extrato da presente Ata de Registro de Preços na imprensa
oficial.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
4.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de
Zé Doca, Estado do Maranhão para dirimir toda e qualquer
questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços
e das Ordens de Fornecimento dela decorrentes.
4.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a
presente Ata de Registro de Preços, na presença das
testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual
teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos
os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Zé Doca - MA, 08 de fevereiro de 2021.

PORTARIA Nº 02 DE, 08 DE FEVEREIRO 2021
O SECRETARIO DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO do Município de Zé Doca - MA,
no uso das atribuições, a teor das disposições contidas na
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
Considerando que a Empresa CONSENT - Construtora,
Serviços e Terraplanagem LTDA. Deixou de cumprir as
obrigações pactuadas no Contrato nº 008/2020, firmado
com a Prefeitura Municipal de Zé Doca - MA, formalizados
nos autos do Processo nº 001/2020-SEMADIC, cujo objeto
execução dos serviços de implantação e drenagem
superficial de vias da localidade Conquista na zona rural do
Município de zé Doca – MA, Convênio SICONV nº 871713 –
CV 039091/2018 no Município de Zé Doca - MA;
Considerando que a não execução dos serviços causou
prejuízo e outros agravos, pois a obra era para ser
executada antes do período chuvoso para facilitar o acesso
nesse período à localidade Conquista na Zona Rural do
Município de Zé Doca – MA.
Considerando que restam caracterizados o dolo e a má-fé
da Empresa com o desatendimento das determinações
regulares do Edital do processo licitatório nº 008/2020 –
Concorrência Pública, consoante faz prova a Notificação
emitida em 27 de novembro de 2020;
Considerando a ocorrência de dano ao interesse público e
prejuízo a Administração, o que implicará na necessária
realização de nova contratação para a execução dos
serviços;
Considerando que a Empresa CONSENT - Construtora,
Serviços e Terraplanagem LTDA não apresentou defesa.

8

Considerando que, obedecidos os tramites legais e
garantindo o exercício dos direitos da ampla defesa e do
contraditório nos autos do Processo Administrativo nº
01/2020, restou apurada a responsabilidade da empresa
pela inexecução do Edital, deliberando-se acerca da
necessidade de aplicação de penalidades diante do
inadimplemento:
R E S O L V E,
Art. 1º Aplicar à empresa CONSENT - Construtora, Serviços
e Terraplanagem LTDA, as seguintes sanções
administrativas, previstas no Edital da Concorrência
Pública nº 008/2020, na Lei Federal nº 8.666/93 e demais
leis pertinentes à espécie:
a) (...);
b) (...);
c) suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Zé Doca - MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
Art. 2º Intimar a CONSENT – Construtora, Serviços e
Terraplanagem LTDA, para exercer o direito referente a
pedido de reconsideração, previsto no art. 87, § 3º, da Lei
Federal nº 8.666/93, observado o prazo de 10 (dez) dias
úteis.
Parágrafo Único. O Processo Administrativo nº 001/2020,
instaurado para apuração de responsabilidade das
cláusulas XI e XII do item 7.0 do Contato da Concorrência
Pública nº 008/2020, encontra-se na Secretaria Municipal
de Administração, com vistas à Empresa para os fins legais,
cujos autos poderão ser examinados por seus titulares ou
por procurador devidamente habilitado.
Art. 3º Determinar à intimação da CONSENT - Construtora,
Serviços e Terraplanagem LTDA, por Notificação com aviso
de recebimento, findo o prazo indicado no artigo anterior,
para exercer o direito de recurso em face dos atos do
cancelamento do registro de preços para a empresa
intimada, e aplicação da pena de suspensão temporária,
observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme
previsto no art. 109, inciso I, alínea “d”, da Lei Federal nº
8.666/93.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Zé Doca - MA, 08 de fevereiro de 2021.
JOSÉ JAILTON FERREIRA SANTOS
Secretário Municipal de Administração,
Indústria e Comércio
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