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PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021.

A Secretaria Municipal de Educação, com sede à Rua do Sol; s/n; Centro, Nina Rodrigues/MA, de NINA RODRIGUES-MA, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 06.124.408/0001-51, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Senhora Samara Corrêa
Sá, portadora da Cédula de Identidade nº 123711699-3 SSP/MA e do CPF nº 006.759.863-38, residente na Rua São Benedito; s/n;
Bairro:  Centro,  nesta  cidade,  considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2021, publicada, processo administrativo n.º 117/2021, RESOLVE registrar os preços da  empresa
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades  cotadas, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 05/2021, e em conformidade com as disposições a
seguir:
 

DO OBJETO.1.

 
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios
(Merenda Escolar) para todos os programas da Secretaria Municipal de Educação deste Município, especificado(s) no Termo de
Referência,  anexo I  do edital  de Pregão nº  02/2021,  que é  parte  integrante desta Ata,  assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.1.

 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s)1.
proposta (s) são as que seguem:

 
EMPRESA: J. A. SOUSA DA COSTA - EPP
CNPJ: 113.188.559/0001-39
ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora das Graças; 150; Bairro: Centro; CEP: 65.430-000; Vargem Grande/MA.
REPRESENTANTE: Joelson Antonio Sousa da Costa
E-MAIL:joelson_ma@hotmail.com   TEL.: (98) 99112-9111
 

IITENS  
DESCRIÇÃO

 
MARCA

 
QUANT UUNID  

UNIT TTOTAL

01  
Arroz agulhinha

BOM DE GOSTO -
Indústria E Comercio
De Cereais Bom De
Gosto Ltda.

4.248 Kg 3,98 16.907,04

02 Feijão-tipo1
PADRAO - Carvalho
Indústria De Cereais
Eireli

912 Kg 5,90 5.380,80

03 Macarrão Espaguete - sem ovos RICOSA - Ocrim S.A
Produtos Alimentícios 5.976 Kg 4,14 24.740,64

04 Óleo de soja ABC - ADM Do Brasil
Ltda. 856 L 6,85 5.863,60

05 Sal-refinado NOTA 10 - Miguel
Alves De Sousa - Me 552 Kg 0,69 380,88

06 Biscoito Salgado
TRIGOLINO - Ocrim
S.A Produtos
Alimentícios

3.872 Kg 4,98 19.282,56

07 Polpa de Fruta
POLMAR - POLMAR
(Polpas Do Maranhão)
R M Vilela Filho

4.144 Kg 9,50 39.368,00  

08 Corante – sem sal
MARATA - JAV
Industria De Alimentos
Ltda.

1.424 Kg 6,99 9.953,76

09 Extrato de tomate OLÉ - Ângelo Auricchio
E Cia Ltda. 856 Kg  9,14  7.823,84
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110 Açúcar – refinado MANÁ - Maná Produtos
Alimentícios Ltda. – Me 1.688 Kg 3,05 5.148,40

111 Leite em pó–integral
ITALAC - Goiás Minas
Industria De Laticínios
Ltda.

3.080 Kg 24,99 76.969,20

112 Carne moída
QUALITY BEEF -
Mercúrio Alimentos S.A
Abatedouro Frigorífico

4.192 Kg 21,50 90.128,00

113 Massa p/ Cuscuz(milho)–sem sal
SERRAMIL - MSG
Indústria E Comercio
De Alimentos Ltda.

1.472 Kg 2,99 4.401,28

114 Peito de Frango
RICO - Frigorífico
Avícola Votuporanga
Ltda.

3.040 Kg 10,90 33.136,00

115 Proteína de Soja (Carne) CAMIL - CLW
Alimentos Ltda. 816 Kg  7,70  6.283,20

116 Achocolatado em pó
MARATA - JAV
Industria De Alimentos
Ltda.

1.416 Kg  10,50 14.868,00

117 Margarina cremosa com sal
PURO SABOR - M Dias
Branco S.A Indústria E
Comercio De Alimentos

576 Kg  7,99 4.602,24

118 Pão de Cachorro Quente SABOR E AROMA -
Luna Pinheiro Ltda. 2.264 Kg  8,50 19.244,00

119 Milho de Pipoca SABOR - L. P. Coimbra
Comercio 1.360 Kg 4,99  6.786,40

TOTAL 391.267,84
 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.1.

 
3.1  O presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto por todos os Órgãos da
Administração direta e indireta do Município.
 
3.2  - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata
e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
 
3.3  - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não,
independente  dos  quantitativos  registrados  em  Ata,  desde  que  este  fornecimento/serviço,  não  prejudique  as  obrigações
anteriormente assumidas.
 
3.4  - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se
refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
 

VALIDADE DA ATA.1.

 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.1.

 

REVISÃO E CANCELAMENTO.1.

 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a1.
fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de1.
fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).

NINA RODRIGUES, SEXTA * 11 DE JUNHO DE 2021 * ANO III * Nº 219

3/7www.ninarodrigues.ma.gov.br



 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração1.
convocará o(s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

 

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido,1.
sem aplicação de penalidade.

 

A  ordem de classificação  dos  fornecedores  que aceitarem reduzir  seus  preços  aos  valores  de  mercado observará  a1.
classificação original.

 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o1.
órgão gerenciador poderá:

 

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem1.
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

 

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.1.

 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços,1.
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

 

O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:1.

 

Descumprir as condições da ata de registro de preços;1.

 

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa1.
aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou2.

 

Sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,  alcançando  o  órgão1.
gerenciador e órgão(s) participante(s).

 

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão1.
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE1.
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:

 

Por razão de interesse público; ou1.
A pedido do fornecedor. 2.

 

DAS PENALIDADES.1.

 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.1.

 

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata1.
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de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

 

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº1.
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

CONDIÇÕES GERAIS.1.

 

As  condições  gerais  do  fornecimento,  tais  como os  prazos  para  entrega e  recebimento do objeto,  as  obrigações  da1.
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.

 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1.
1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

 

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços1.
com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.
11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.
 
Nina Rodrigues (MA), 28 de maio de 2021.
 
__________________________________
Município de Nina Rodrigues/MA
Secretaria Municipal de Educação de Nina Rodrigues
Samara Corrêa Sá
Contratante
 
__________________________________________________________
J. A. SOUSA DA COSTA - EPP
Joelson Antonio Sousa da Costa
Contratada

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 614a9fdb04dfb0bf57be64f3c928715d

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021

O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal
de  Nina  Rodrigues,  por  meio  da  Comissão  Permanente  de
Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei
n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar às 09h:00 (nove) horas no dia 25 de junho de 2021,
tendo por objeto a Contratação de empresa para prestação dos
serviços  de  testes  e  análises  técnicas  de  amostragem  de
vigilância  da  qualidade  da  água  para  o  consumo  humano,
conforme os itens discriminados no Termo de Referência.  A
presente  licitação  será  realizada  na  sala  da  Comissão
Permanente  de  Licitação,  situada  na  Praça  Rui  Fernandes
Costa, Centro,
Nina Rodrigues –  MA e será presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e
poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$

100,00  (cem)  reais,  também  estarão  disponível  no  meio
eletrônico:  https://ninarodrigues.ma.gov.br  ,  onde poderá ser
consultado  ou  solicitado  gratuitamente  pelo  email
licitacaopmnina@hotmail.com . Esclarecimentos adicionais, no
mesmo  endereço  ou  pelo  Telefone  (98)  99185-1853  –  Nina
Rodrigues – MA.
Nina Rodrigues - MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 05f9299ffbb656cc9d4f19f3422fdf59

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021

O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal
de  Nina  Rodrigues,  por  meio  da  Comissão  Permanente  de
Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei
n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as
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disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar às 11h:00 (onze) horas no dia 25 de junho de 2021,
tendo por objeto a Contratação de empresa na Prestação de
Serviços Técnicos de Projetos de Divulgação de Atos, Obras,
Serviços,  todo  e  qualquer  tipo  de  publicidade,  movimento
festivo,  artístico,  etc.  no  Município  de  Nina  Rodrigues  de
interesse desta Administração Pública. A presente licitação será
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
na Praça
Rui  Fernandes  Costa,  Centro,  Nina  Rodrigues  –  MA e  será
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e
seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às
12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento
da  importância  de  R$  100,00  (cem)  reais,  também estarão
disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br ,
onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo
email  licitacaopmnina@hotmail.com  .  Esclarecimentos
adicionais,  no  mesmo  endereço  ou  pelo  Telefone  (98)
99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.
Nina Rodrigues - MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: dc60e9c3e1374c5d828a0e38c20538e6

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021

O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal
de  Nina  Rodrigues,  por  meio  da  Comissão  Permanente  de
Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei
n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar às 14h:00 (catorze) horas no dia 25 de junho de
2021,  tendo  por  objeto  a  Contratação  de  empresa  para
fornecimento de solução em Sistema Informatizado Integrado
de  Gestão  Hospitalar,  sob  a  modalidade  de  Locação  com o
intuito de tornar a gestão mais eficiente, racionalizando assim
os  recursos  e  garantindo  maior  eficiência  e  qualidade  na
assistência  à  saúde da população de  Nina Rodrigues/MA.  A
presente
licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina
Rodrigues  –  MA  e  será  presidida  pelo  Pregoeiro  desta
Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser

obtido  mediante  recolhimento  da  importância  de  R$ 100,00
(cem)  reais,  também estarão  disponível  no  meio  eletrônico:
https://ninarodrigues.ma.gov.br , onde poderá ser consultado ou
s o l i c i t a d o  g r a t u i t a m e n t e  p e l o  e m a i l
licitacaopmnina@hotmail.com . Esclarecimentos adicionais, no
mesmo  endereço  ou  pelo  Telefone  (98)  99185-1853  –  Nina
Rodrigues – MA.
Nina Rodrigues - MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: c8193de24a1656d4d333ab45db3171d0

REPETIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 29/2021

O  Município  de  Nina  Rodrigues,  através  da  Prefeitura
Municipal  de  Nina  Rodrigues,  por  meio  da  Comissão
Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que
com base na Lei n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 16h:00
(dezesseis) horas no dia 25 de Junho de 2021, tendo por objeto
a Contratação de empresa(s) para fornecimento de serviço de
rede provimento  de  rede de  internet  banda larga (internet)
através de link dedicado (banda garantida) com um IP público,
com instalação e  configuração de equipamentos  compatíveis
com necessidade deste serviço, para prover a necessidade das
secretarias  do município  de Nina Rodrigues/MA.  A presente
licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina
Rodrigues  –  MA  e  será  presidida  pelo  Pregoeiro  desta
Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser
obtido  mediante  recolhimento  da  importância  de  R$ 100,00
(cem)  reais,  também estarão  disponível  no  meio  eletrônico:
https://ninarodrigues.ma.gov.br , onde poderá ser consultado ou
s o l i c i t a d o  g r a t u i t a m e n t e  p e l o  e m a i l
licitacaopmnina@hotmail.com . Esclarecimentos adicionais, no
mesmo  endereço  ou  pelo  Telefone  (98)  99185-1853  –  Nina
Rodrigues – MA.
Nina Rodrigues/MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 5619f150d591f1d062da52a849ea8c03
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RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO

Prefeito

www.ninarodrigues.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues

PÇA. RUI FERNANDES COSTA, s/n, CEP: 65450000

CENTRO - Nina Rodrigues / MA

Contato: 98992355423

www.diariooficial.ninarodrigues.ma.gov.br

Instituido pela Lei municipal n° 414/2018, de 09 de janeiro de 2018.
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