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PODER EXECUTIVO 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.026/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021 

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 a Ordenadora 
de Despesa Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social Sra. Ângela Regina Moura Barros, conforme 
Portaria 020/2021, e Ordenador de Despesa Secretário 
Municipal de Administração Turismo Indústria e Comércio 
o Sr. José Jailton Ferreira Santos, conforme Portaria 
017/2021, RESOLVE registrar os preços dos produtos 
propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante 
denominado A. T. BRANDÃO – ME considerando a 
homologação do PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2021-
CPL/PMZD, formalizado nos autos do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 026/2021-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 – DO OBJETO E PREÇOS 
REGISTRADOS 
 
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto 

aquisição de produtos de padaria (pães, salgados, 
rosquinha, quitandas e etc) para uso pela as 
Secretarias do poder executivo Municipal, 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: A. T. BRANDÃO – ME 

CNPJ: 23.124.007/0001-10 FONE/FAX: (98) 8162-9032 

ENDEREÇO: Rua Praça do Mercado, Q3, n° 16, Centro, Zé Doca/MA 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: Alan Tavares Brandão 

CPF Nº: 963.753.103-34 RG Nº: 000115855399-1 SSP/MA 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: Banco do Bradesco AGÊNCIA: 1189 CONTA: 9754-5 

R$ 315.700,00 (Trezentos e Quinze Mil e Setecentos 

Reais). 

LOTE I - PÃES, BOLOS E SALGADOS 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL 

1 

PÃO FRANCÊS: Peso 50g. Formato 

fusiforme com adição de sal, composto de 

farinha de trigo especial, água, sal, e 

fermento químico. Deverão ser 

acondicionadas em sacos de polietileno 

atóxico, resistente e transparente de forma 

que o produto seja entregue íntegro. O 

produto deverá apresentar validade 

mínima de 24 horas após entrega. 

Kg 3.000 10,50 31.500,00 

2 

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. 

Kg 3.000 10,50 31.500,00 

3 

PÃO DE QUEIJO: Fabricado com matéria 

prima de primeira qualidade, isentos de 

matéria terrosa, parasitos e em perfeito 

estado de conservação, sem bolor. 

Und 6.000 1,50 9.000,00 

4 Enroladinho de queijo Cento 400 40,00 16.000,00 

5 Salgados variados Cento 400 40,00 16.000,00 

6 

Pão para “cachorro quente” de 40g de boa 

qualidade com miolo branco e casca de cor 

dourada brilhante e homogênea. Serão 

rejeitados pães mal assados, achatados, 

queimados, amassados e embatumados 

aspecto massa pesada e de características 

organolépticas anormais. 

Kg 1.000 11,00 11.000,00 

7 

PÃO DE FORMA: Massa leve, farinha de 

trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo 

vegetal e água, com casca, fatiado, cortado 

em fatias. 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. Unidade utilizada: pacote de 

500 g 

Kg 1.000 7,00 7.000,00 
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8 

Mini lanche pesando no minimo 60 a 65 g, 
contendo: 01 mini pão frances (minimo 
25g), meia fatia de presunto (minimo 10g), 
meia fatia  de  mussarela  (minimo  10g),  2  
rodelas  de  tomate,  meia folha de alface, 
maionese de boa qualidade. 

UN 1.000 3,80 3.800,00 

9 
Mini salgado bolinha de queijo com 
oregano e milho no minimo 25g. 

Cento 400 42,00 16.800,00 

10 
Mini pizza, com recheio de presunto, 
mussarela, tomate, milho verde, azeitona 
oregano. No minimo 60g. 

Cento 300 36,00 10.800,00 

11 
Mini pizza, com recheio de presunto, 
mussarela, tomate, milho verde, azeitona 
oregano. No minimo 60g. 

Cento 300 36,00 10.800,00 

12 
Mini       coxinha,       recheada       com       
frango/presunto       e mussarela/carne 
moida no minimo 25g. 

Cento 300 42,00 12.600,00 

13 
Mini        risolis,        recheada        com        
frango/presunto        e mussarela/carne 
moida no minimo 25g. 

Cento 300 35,00 10.500,00 

14 
Bolo  de  festa,  massa  pão  de  ló  branco,  
recheio, doce de abacaxi/creme de coco, 
cobertura de chantili e coco 

Kg 200 150,00 30.000,00 

15 
Bolo de festa, massa pão de ló branco, 
recheio, doce de leite com coco, cobertura 
com glacê 

Kg 200 150,00 30.000,00 

16 
Bolo   de   festa,   massa   pão   de   ló   
branco,   trufado   com maracujá, cobertura 
de pasta americana 

Kg 200 162,00 32.400,00 

17 
Bolo    de    coco    sem    recheio    com    
cobertura    de    leite condesado/coco 
flocos. 

Kg 200 60,00 12.000,00 

18 
Bolo       de       cenoura       sem       recheio       
cobertura       de chocolate/chocolate 
granulado. 

Kg 100 60,00 6.000,00 

19 
Bolo de fubá sem recheio/cobertura açucar 
e canela. 

Kg 150 60,00 9.000,00 

20 
Bolo de milho sem recheio e sem 
cobertura. 

Kg 150 60,00 9.000,00 

  TOTAL 315.700,00 

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 026/2021-
PMZD e que são partes integrantes deste instrumento, 
independente de transcrição: 
 

a) Termo de Referência; 
 

b) Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021-
CPL/PMZD; 
 

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.  
 

Zé Doca - MA, 09  de abril  de 2021. 
 

 


		2021-04-09T18:01:07-0300
	MUNICIPIO DE ZE DOCA:12122065000199




