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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021
O Município de Viana/MA, inscrito no CNPJ sob o Nº 06.439.988/0001-76, com sede à Praça Ozimo de Carvalho, N° 141, Centro,
Viana/MA, doravante denominado Município, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,
instituída como órgão gerenciador pela Portaria Nº 132/2021, neste ato representada por RAYLSON RAMON SANTOS NUNES,
brasileiro, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, CPF Nº 040.102.813-59, considerando o julgamento do Pregão
Eletrônico N° 02/2021 (SRP), Processo Administrativo Nº 86/2021-CPL, resolve registrar os preços da empresa 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 Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para alimentação
escolar, especificada nos itens do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico Nº 02/2021 (SRP), que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são
as que seguem:
BENEFICIÁRIA: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.
CNPJ: 40.981.143/0001-46.
ENDEREÇO: Rua São Jose, nº 60b, Galpão B, Mutirão, Imperatriz/MA.
REPRESENTANTE LEGAL: THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE.
RG:041992442011-2.
CPF:607.958.203-13
ITEM ESPECIFICAÇÃO
2

3

5

6

MARCA

Achocolatado em pó: unidade com 1kg,
embalado em saco plástico ou laminado.
MARATA
Validade não inferior de 06 meses a partir da
data de entrega.
Achocolatado em pó: unidade com 1kg,
embalado em saco plástico ou laminado.
MARATA
Validade não inferior de 06 meses a partir da
data de entrega.
Biscoito salgado sem lactose: características
adicionais sem recheio, aplicação alimentação
humana, 1ª qualidade, embalagem: saco
plástico atóxico, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
LIANE
fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação
vigente. pacote de 400g.
Biscoito salgado tipo cream craker:
ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal refinado, extrato de malte, amido
de milho, regulador de acidez bicarbonato de
sódio, soro de leite em pó fermento biológico,
estabilizante lecitina de soja e aromatizante.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas, detritos animais ou vegetais e em
perfeito estado de conservação. Serão
AGUIA
rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e SALT
de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote
impermeável lacrado, contendo 400g, com a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e número de registro no órgão
competente saúde, devidamente rotulado
conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.

UNID QUANT VALOR

TOTAL

Kg

10.800

R$ 6,80

R$ 73.440,00

Kg

3.600

R$ 6,80

R$ 24.480,00

Pct

5.800

R$ 2,29

R$ 13.282,00

Pct

9.600

R$ 2,28

R$ 21.888,00
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7

14

15

16

17

Biscoito doce tipo maisena: ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de
milho, soro de leite em pó, sal, aromatizante,
estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matéria prima sã e limpa, isenta de
matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas, detritos animais ou vegetais e em
perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e
AMANDA
de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote
impermeável lacrado, contendo 400g, com a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e número de registro no órgão
competente saúde, devidamente rotulado
conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Extrato de tomate concentrado: produto
resultante da polpa de tomate por processo
tecnológico, preparado com frutos maduros
QUERO
selecionados sem pele, sem sementes
acondicionadas em copo com peso líquido de
190 gramas.
Feijão carioca: apresentação carioca tipo 1 da
safra corrente; em bom estado de
conservação; grãos inteiros mínimo de 95%;
na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos; isentos de
fermentação , mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde; ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas;
KI SABOR
embalagem: saco plástico atóxico de 1kg,com
a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínima, peso liquido e número de
registro no órgão competente, devidamente
rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Feijão carioca: apresentação carioca tipo 1 da
safra corrente; em bom estado de
conservação; grãos inteiros mínimo de 95%;
na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos; isentos de
fermentação , mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde; ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas;
KI SABOR
embalagem: saco plástico atóxico de 1kg,com
a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínima, peso liquido e número de
registro no órgão competente, devidamente
rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Feijão preto: tipo i, novo constituídos de grãos
inteiros e sadios, isentos de materiais
terrosos, sujidades e misturas de outras
variedades e espécies. Acondicionado em
CAMIL
pacote de 1kg, contendo indicação do
fabricante, informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 06
meses a partir da data de entrega.

Pct

9.600

R$ 2,93

R$ 28.128,00

Kg

4.800

R$ 4,94

R$ 23.712,00

Kg

10.800

R$ 5,50

R$ 59.400,00

Kg

3.600

R$ 5,50

R$ 19.800,00

Kg

10.800

R$ 5,86

R$ 63.288,00
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18

19

20

21

22

24

28

29

30

32

Feijão preto: tipo i, novo constituídos de grãos
inteiros e sadios, isentos de materiais
terrosos, sujidades e misturas de outras
variedades e espécies. Acondicionado em
CAMIL
Kg
pacote de 1kg, contendo indicação do
fabricante, informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 06
meses a partir da data de entrega.
Leite em pó integral: de 1º qualidade, obtido
por desidratação do leite de vaca e apto para
a alimentação humana. enriquecido com
cálcio, ferro e vitaminas. deverão ser
observadas as especificações gerais do
CCGL
Kg
regulamento técnico de identidade e
qualidade do leite em pó, fixado pela portaria
n° 369, de 04|09|97, ma. embalagem
aluminizada. prazo de validade mínima de
01(um) ano. pacotes de 200g.
Leite em pó integral: de 1º qualidade, obtido
por desidratação do leite de vaca e apto para
a alimentação humana. enriquecido com
cálcio, ferro e vitaminas. deverão ser
observadas as especificações gerais do
CCGL
Kg
regulamento técnico de identidade e
qualidade do leite em pó, fixado pela portaria
n° 369, de 04|09|97, ma. embalagem
aluminizada. prazo de validade mínima de
01(um) ano. pacotes de 200g.
Leite de soja em pó: (supra soy), 1ª qualidade,
embalagem: atóxica, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e
SUPRA
número de registro no órgão competente,
Kg
SOY
devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observada a resolução nº 12/78 da
cnnpa, e demais normas editadas pela anvisa.
lata de 300g.
Leite de soja em pó: (supra soy), 1ª qualidade,
embalagem: atóxica, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e
SUPRA
número de registro no órgão competente,
Kg
SOY
devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observada a resolução nº 12/78 da
cnnpa, e demais normas editadas pela anvisa.
lata de 300g.
Macarrão tipo espaguete: apresentação tipo
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido
PAULISTA Kg
fólico, e corante natural de urucum, isento de
sujidades e parasitas. Embalagem com 500g.
Óleo: de 1º qualidade, 100% natural,
apresentação vegetal refinado dentro de
padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido
e isento de impurezas, sem cheiro, leve e
saudável, de acordo com os padrões legais.
embalagem: tipo pet plástica, contendo
ABC
Und
900ml, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos. prazo de validade mínimo 12
meses, a contar da data de entrega.
Sardinha em conserva: imersa em óleo
comestível, embalagem com peso líquido de
125g, com ômega 3, diretamente
88
Und
inspecionada pelo ministério da agricultura.
Lata de 125g.
Sardinha em conserva: imersa em óleo
comestível, embalagem com peso líquido de
125g, com ômega 3, diretamente
88
Und
inspecionada pelo ministério da agricultura.
Lata de 125g.
Tempero completo: (pote de 300g), sem
apresentar amassados. Isento de sujidades,
ARISCO Und
larvas e material estranho.

3.600

R$ 5,86

R$ 21.096,00

7.200

R$ 17,10 R$ 123.120,00

2.400

R$ 17,10 R$ 41.040,00

5.400

R$ 12,45 R$ 67.230,00

1.800

R$ 12,45 R$ 22.410,00

14.400

R$ 2,45

R$ 35.280,00

4.800

R$ 4,55

R$ 21.840,00

100.800 R$ 2,24

R$ 225.792,00

33.600

R$ 2,24

R$ 75.264,00

6.400

R$ 2,26

R$ 14.464,00
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34

Vinagre: apresentação de álcool com acidez
mínima de 4,0%; produto translúcido; cor,
sabor e odor característicos; embalagem:
frasco plástico de 500 ml, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e GOTA
número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

Und

9.600

R$ 1,24

R$ 11.904,00

R$ 986.858,00
1.3. Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, não houveram empresas que aceitaram cotar os materiais com
preços iguais ao da Beneficiária da Ata (Cadastro de Reserva), conforme registro no Sistema COMPRASNET, parte integrante desta
Ata, independentemente de transcrição.
2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE
2.1. O órgão gerenciador da Ata será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme Portaria N° 132/2021GABIN.
2.2. Participa do registro de preços a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Não houve previsão de quantitativos para adesão na licitação, portanto não haverá, consoante os Acórdãos N° 855/2013-TCUPlenário, 2037/2019-TCU-Plenário e 224/2020-TCU-Plenário.
4. VALIDADE DA ATA
4.1. A ata de registro de preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, vedada sua
prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c Art. 12 do Decreto Federal N°
7.892/2013.
Viana (MA), 23 de novembro de 2021.
RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Órgão Gerenciador
Portaria Nº 132/2021
CLEICY MACHADO NUNES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Portaria N° 004/2021
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
Thyago Vyctor Leão Cavalcante
Representante legal

Publicado por: CíCERO BRUNO AZEVEDO COSTA
Código identificador: ada4e770bd0c6b9a384b064fb11de634

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002.036/2021

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 139/2021)
A Prefeitura Municipal de Viana do Estado do Maranhão, através da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços n° 002.036/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 019/2021, objeto do
Processo Administrativo n° 036/2021-PMZD, realizado pela Prefeitura Municipal de Zé Doca/MA, em que foram registrados os
preços da empresa LOJAS NORDESTINAS, inscrita no CNPJ n° 26.079.688/0001-30, localizada na Rua José Maria Araújo, nº 600,
Bairro Centro, Olinda Nova do Maranhão/MA CEP: 65.215-000, cujo objeto é Contratação de pessoa Jurídica para eventuais
aquisições de equipamentos e matérias permanente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, referente
aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT.

PREÇO
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4

5

13
14
15

17

22

23

24

26

Ar condicionado tipo split 24000 BTUS
temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor
Rotativo. frequência 60 hz". Classificação
energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60
Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq.
Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12
kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325
x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP)
830 x 644 x 285 mm.
Armário Multiuso para pasta suspensa
industrial, possui 03 prateleiras e 2 gavetas
para pasta suspensa. Borda enrolada, sem
aresta cortante (mais segurança); Base com
chapa galvanizada, proteção contra ferrugem;
Furação nas portas para troca de ar dentro do
armário. Acabamento superior com tratamento
anticorrosivo e pintura eletroestática a pó, livre
de solventes que danificam o meio ambiente.
Prateleiras reguláveis, maior flexibilidade para
armazamento; Fechamento com chave.
Medindo 900X1850X450MM, com capacidade
para 30 kg por prateleiras/ 200 pastas
suspensas.
Arquivo de aço com 04 gavetas econômico
1330x460x540mm
Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta
suspensa 1330x460x700mm
Arquivo de aço 04 gavetas chapa 24
1330x460x700mm
Bebedouro industrial com 03 torneiras, frente
120 cm, lateral: 65 cm, altura 130 cm, peso: 56
kg, condensação ar forçando, armazenagem de
água refrigerada: 100L. Aço inoxidável (chapa
430 na espessura 28) com torneira cromada e
pia frontal em aço inox (chapa 430 na
espessura 28) com dreno. Reservatório de água
em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com
isolamento térmico, serpentina externa em
cobre, ou seja, não altera as propriedades da
água e facilita a higienização. Termostato
regulável fixado na parte traseira. Prensa cabo
localizado na parte de trás. Filtro interno com
alta vazão, prático para troca do refil e possui
elemento filtrante com prata coloidal.
Compressor 1/5+. Fabricado com compressor
de gás ecológico R134 A, inofensivo à camada
de ozônio e de baixo consumo de energia.
Garantia de acordo com a lei.
Carteira infantil tampo aglomerada (mdp), com
cantos arrendondados, espessura 18mm com
revestimento superior laminado melamínico
com alta pressão, com acabamento
texturizado,com asswento e encosto em
poliepropileno injetado em aço carbono com
pintura eletroestatica cinza
Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida, mesa
sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em
compensado naval de 15 mm revestida em
fórmica na cor de preferência do cliente.
Cantos arredondados com perfil de alumínio.
Tubo redondo de 2" com pintura epoxi na cor
de preferência do cliente. Medidas: maternal:
altura de 50 cm
Cadeira de plástico tipo poltrona, prof
Unididade 57cm, largura 54 cm, altura 79cm,
suporta até 154 kg. Certificada pelo INMETRO.
Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada
densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura de
920mm, largura 600mm, prof Unididade
600mm.

Unid

25

R$ 2.779,36

R$ 69.484,00

Unid

25

R$ 451,50

R$ 11.287,50

Unid

10

R$ 584,00

R$ 5.840,00

Unid

10

R$ 582,00

R$ 5.820,00

Unid

10

R$ 822,00

R$ 8.220,00

Unid

7

R$ 1.749,00

R$ 12.243,00

Unid

400

R$ 99,00

R$ 39.600,00

Unid

125

R$ 690,00

R$ 86.250,00

Unid

100

R$ 60,00

R$ 6.000,00

Unid

30

R$ 132,00

R$ 3.960,00
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29

30

31

Carteira universitária de polipropileno,
Cadeira. Assento encosto polipropileno com
braço fórmico, Largura assento 47x40, Largura
encosto 47x30, Altura total 87, Piso até assento
45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira
Unid
universitária fixa 4 pés. Assento e encosto
injetados em polipropileno de alta resistência,
em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço.
Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta
fixa polipropileno e porta-livros
Cadeira Universitária em PP, cor branca, com
pranchetão em MDF. Largura assento 47x40,
Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso
até assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Unid
Cadeira universitária fixa 4 pés. Estruturas em
tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço
oblongo, prancheta fixa e porta-livros.
Carteira Universitária, composta por estrutura
da cadeira em tubo 7/8, e estrutura da
prancheta em tubo 3/4, todas as peças
metálicas deverão ser unidas por solda mig, a
estrutura da prancheta deverá ser unida a
estrutura da cadeira através de encaixe, todas
as peças metálicas deverão ser tratados em
Conjunto de banho químicos, com tratamento
anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática
com tinta epóxi (esmaltado), as ponteira para
os pés da cadeira deverá ser em polipropileno,
o porta livros na parte inferior (em
polipropileno), assento em polipropileno deverá
ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo
4 parafusos, o encosto em polipropileno deverá
ser encaixado estrutura da cadeira e travado
Unid
por no mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno
na mesma cor do encosto, pranchetas com
dimensões mínimas que encaixa uma folha de
papel no formato A4 tanto no comprimento
quanto na largura, a prancheta deverá ser
fixada a estrutura metálica por no mínimo 04
parafusos, incluindo objetos diversos (estojos
de material escolar, celular, máscaras para
proteção individual, etc...) e uma área para
frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o
porta objetos deverá ser acoplado a prancheta
através de encaixe por canaletas e fixado por
no mínimo 2 parafusos na parte frontal da
prancheta, de forma que fique visível e ao
alcance da mão e da visão do aluno.

500

R$ 160,00

R$ 80.000,00

500

R$ 118,00

R$ 59.000,00

500

R$ 175,00

R$102.500,00
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32

38

41

44

46

47
50
52

53

55
56
57
58
59

Carteira Universitária, composta por estrutura
da cadeira em tubo 7/8, e estrutura da
prancheta em tubo 3/4, todas as peças
metálicas deverão ser unidas por solda mig, a
estrutura da prancheta deverá ser unida a
estrutura da cadeira através de encaixe, todas
as peças metálicas deverão ser tratados em
Conjunto de banho químicos, com tratamento
anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática
com tinta epóxi (esmaltado), as ponteira para
os pés da cadeira deverá ser em polipropileno,
com assento e encosto anatômicos, o porta
livros na parte inferior (em polipropileno),
assento em polipropileno deverá ser fixado a
estrutura da cadeira por no mínimo 4
parafusos, o encosto em polipropileno deverá
Unid
ser encaixado estrutura da cadeira e travado
por no mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno
na mesma cor do encosto, pranchetas com
dimensões mínimas que encaixa uma folha de
papel no formato A4 tanto no comprimento
quanto na largura, a prancheta deverá ser
fixada a estrutura metálica por no mínimo 04
parafusos, incluindo objetos diversos (estojos
de material escolar, celular, máscaras para
proteção individual, etc...) e uma área para
frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o
porta objetos deverá ser acoplado a prancheta
através de encaixe por canaletas e fixado por
no mínimo 2 parafusos na parte frontal da
prancheta, de forma que fique visível e ao
alcance da mão e da visão do aluno.
Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com
grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de
resíduos em chapa galvanizada, 04
Unid
queimadores duplos em ferro fundido, com
registro cromado em baixa.
Freezer horizontal com capacidade para 310
litros, com 01 porta. Painel com tecla de "fast
freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e
Unid
precaução. Puxador ergonômico com
fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas
externas LxAxP 1265X940X705mm
Geladeira com sistema de refrigeração Frost
Free, consumo aproximado de energia48kwh,
Unid
eficiência energética classe A, selo Procel,
Capacidade total líquida 407 L
Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm com
acabamento de bordas em ABS de 2 mm. Pés
Unid
com niveladores de altura.
Mesa com estrutura pintado, material tampo
aglomerado 02 gavetas com chave, largura
Unid
0,90x altura 0,75x 0,75
Mesa em L para Escritório 2 Gavetas
Unid
143cmx136cm
Mesa redonda em MDF de 1,20m de diâmetro
Unid
com tampo de 15mm, altura 75cm
Mesa para refeitório infantil,mesa em bancos
confecionados em MDP,revestido em
Unid
laminado,melaminico de alta pressao(A.P) e pes
tubulado de 1° 1/2
Mesa melamínico com 02 gavetas com chave
Unid
1100x600x740mm
Mesa melamínico com 03 gavetas com chave
Unid
1200x650x740mm
Mesa melamínico com 03 gavetas com chave
Unid
1500x600x740mm
Mesa melamínico com 04 gavetas com chave
Unid
1500x600x740mm
Mesa melamínico com 06 gavetas
1500x600x740mm metalon

Unid

500

R$ 205,00

R$ 87.500,00

15

R$ 1.190,00

R$ 17.850,00

10

R$ 2.365,00

R$ 23.650,00

10

R$ 2.196,00

R$ 21.960,00

10

R$ 194,50

R$ 1.945,00

10

R$ 150,00

R$ 1.500,00

20

R$ 330,00

R$ 6.600,00

10

R$ 160,00

R$ 1.600,00

25

R$ 580,00

R$ 14.500,00

10

R$ 150,00

R$ 1.500,00

10

R$ 190,00

R$ 1.900,00

10

R$ 230,00

R$ 2.300,00

10

R$ 250,00

R$ 2.500,00

10

R$ 300,00

R$ 3.000,00

VALOR TOTAL

R$ 678.509,50
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Viana (MA), 23 de novembro de 2021.CLEICY MACHADO NUNES - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicado por: CíCERO BRUNO AZEVEDO COSTA
Código identificador: bf5aadcfa06169a122f7f2c3ae3b3b83

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 249/TP/004/2019
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 249/TP/004/2019, CONVÊNIO: MINISTERIO DO
TURISMO/CEF/CONTRATO
DE
REPASSE
Nº
01005675-26/2013. TOMADA DE PREÇOS N° 04.2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117.2020. PARTES:
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ:
06.439.988/0001-76, ROTHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
25.175.294/0001-13. OBJETO: Contratação de Empresa
especializada na prestação de serviços de conclusão da
urbanização da Avenida Luís de Almeida Couto e a Construção
do Portal de entrada da cidade da Sede do Município de
Viana/MA. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações
posteriores. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em
vigência a partir da data de sua assinatura, com vigência de até
03 (três) meses. 02 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, 02 35 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, 15 URBANISMO, 15 451 INFRA
ESTRUTURA URBANO, 15 451 0323 PLANEJAMENTO
URBANO, 15 451 0323 1080 0000 URBANIZAÇÃO DA AV. LUÍS
DE ALMEIDA COUTO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA
ENTRADA DA CIDADE, 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES,
0.1.24 FONTES DE RECURSO, ORIGEM DE FONTE DE
RECURSO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU
CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO, 0.1.00 FONTES DE
RECURSOS, ORIGEM DE FONTE DE RECURSO, RECURSOS
ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
SIGNATÁRIOS: RAYLSON RAMON SANTOS NUNES,
Secretário de Administração e Planejamento -CONTRATANTE e
ROTHA ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA. Viana/MA, 24 de
setembro de 2021.
Publicado por: CíCERO BRUNO AZEVEDO COSTA
Código identificador: 259b71f804b46a6aaf108a0424ac7e6e

RESULTADO FINAL DOS SELECIONADOS NO EDITAL N°
03/2021 – PREMIAÇÃO LITERATURA VIANENSE
EXTRATO DE DECISÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER vem
através deste, tornar público, o RESULTADO FINAL dos
SELECIONADOS no Edital
n° 03/2021 – PREMIAÇÃO LITERATURA VIANENSE,
conforme lista a seguir:

INSCRIÇÃO

NOME DO PROPONENTE

04 2021

JOAQUIM DE OLIVEIRA GOMES

11 2021

MARIA DE JESUS SILVA AMORIM

06 2021

JOSÉ RAIMUNDO CAMPELO FRANCO

01 2021

MARIA VITÓRIA DOS SANTOS CIDREIRA

10 2021

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO

08 2021

POLLYANNA GOUVEIA MENDONÇA MUNIZ

Viana, 25 de outubro de 2021. Carlos Augusto Furtado Cidreira
Prefeito Municipal de Viana
Cleicy Machado Nunes
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Publicado por: CíCERO BRUNO AZEVEDO COSTA
Código identificador: f9c1cab8069be9e797b787e9955f93ff

EDITAL N° 01/2021 – PREMIAÇÃO MÚSICA

EXTRATO DE DECISÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER vem através deste, tornar público, o
RESULTADO FINAL dos SELECIONADOS no Edital n°
01/2021 – PREMIAÇÃO MÚSICA conforme lista a seguir
INSCRIÇÃO
69 2021
165 2021
171 2021
163 2021
164 2021
166 2021
58 2021
162 2021
174 2021
167 2021

CATEGORIA BANDAS
BANDA ÔÔÔ PAGODE BOM
DOM SEBASTIAN E BANDA
BANDA RÊH E RÔH
DANIEL E BANDA
BANDA METÁLICA CHICO MARTELO
BANDA RABO SECO VENENOSA
BANDA OS MENINOS DA VADIA
MINISTERIO CATEDRAL
BANDA INKOMODOS
BANDA LD3

INSCRIÇÃO
68 2021
79 2021
86 2021
71 2021
70 2021
188 2021
76 2021

CATEGORIA CANTOR VOZ E VIOLÃO/TECLADO
VILMAR PINTO DINIZ
LEIDIANA RAQUEL BARROS MAIA
WILSON CARLOS DANTAS LIMA
ANTONIO BERNADINHO RABELO FILHO
ANA PAULA MENDONÇA RIBEIRO
JOYNA CRISTINA OLIVEIRA AIRES
JALDEMIR COSTA RIBEIRO

INSCRIÇÃO
148 2021

CATEGORIA DJ’S
JARDSON FONSCECA CUTRIM

Viana, 25 de outubro de 2021.
Carlos Augusto Furtado Cidreira
Prefeito Municipal de Viana
Cleicy Machado Nunes
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Publicado por: CíCERO BRUNO AZEVEDO COSTA
Código identificador: 51260c067b95c3ceec8589d0c47043c6
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CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA
Prefeito

www.viana.ma.gov.br
Prefeitura Municipal de Viana
Praça Ozimo de Carvalho, 141, CEP: 65215000
Centro - Viana / MA
Contato: 9833511196
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