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ESTADO DO PIAUÍ 
PRFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA 

C.N.P.J. 41.522.269/0001-15 
Rua Porflrla Maria de Souu, 21- Centro - Fone (811) 3439--1174 

CEP. 64.685-000 - Marcollndla - Plaal À.. 
Adm. 2021-2024 

SIM). dam de &bric:açio e vslidadc. Embalados variando de 500g 
a05 lac 
CARNE BOVINA TIPO COXAO MOIB KG- ,c,íri,d,, e oo 1500 KG 
máximo 10% de sebo e gotdun limpa, com upcct.o, cor, cheiro e 
aabot ptóptios e no mmmo 10'/o de sebo, embalada cm 
embalagem p,ópria, pendo sem sujidades e açio de miaóbios. 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- de primem. qualidade 1000 KG 
congc1ado ou resfriado, de boa qualidade. com odor e tcmm. 
cabetclÚticos ele um produto de boa qualidade aptt:scntado cm 
cmbalagco.s traosparcntcs t'Clistcotca com fechamento l ricuo ou 
bem laaaclas, com dcoominaçio do nome do prod- fabricante, 
cndc,cço, ,cgi,tto no Ministtrio d. Agricu1tun. (SIF, !MA OU 
STM'I data de r.,h.,;....,,..;n e V1Llidadc:. Bmbalados de l"JYl,,. a 2 lar. 
l'IGADO BOVINO KG- ap,acowlo cm peças intcuu, 600 KG 
congc1ado cm upcct0 brillw>tc avcnncllwlo cscu,o, ubo< e 
cbciro canctafaricoa, uucto de nw,clw csvadcadu ou 
am.o-1 ... ,1.,. acoodicionado cm saco nn1;Hi1 ..... n .-n ....... -.. .... 

FRANGO INTEIRO KG-coagd,do de 1' qualidade. pcw,do 4000 KG 
indmdwlmcntc no múimo ng. cm embalagem ttarupucntc, à 
ví.cuo ou bem laaadu. com dcnominaçio do nome do produto, 
&.bricantc., eodcn:ço, ttgistro no Ministi:rio da Agricult.un. t'S]F, 
IMAOU<T>A\ damde"'""......,_Cvslidadc. 
FRANGO TIPO Pll1TO KG- Filé de pci10 de fraogo tafriado, 1500 KG 
com cor, odor e sabot caract.e:dstic:os do produto, de boa 
qualidade. cm embalagem transparente l vicuo, com 
dcnomim<Õ(> do nome do produto, &.bricantc, cnd=ço, "W""' 
oo Miniatéio d. Agricu1tun (SIF, !MA OU SIM), d.ta de 
r,.1,,;,.,,,.;in wlidadcclotc.Bmbaladoadesnn.a2iac 
LINGUIÇA TIPO CALABRESA KG- defumada. p,eponda 600 KG 
com carne nio mists, toucinho e condimentos, com aspectO 
noaml, litmc, sem umid.dc. nio pcg,jo,a, ixnta de sujidades, 
puuitu e larvu, mantida cm temperatura e rcfrigcmçio 
,dcquada, acoodidomd. cm saco de policrilcno. 

QUEIJO TIPO MUSSARELA KG- &.tiado, boa qualidade. cm SOO KG 
embalagem do tipo bandeja de qopctt com 6lmc plúrico 
devidamente ideoti6cado com a marca do produto, peao e data 
de vslidadc do produto. Na embalagem dcved. haver ttlUl8<tiçio 
do ......,._.. no SIM. SIF ou IMA. 
PRESUNl'O TIPO COZIDO KG- &.tiado, com cor, odot e SOO KG 
ubo< ~ do produto, de boa qualidade. cmbobdo 
adcq,wlatocntc com tótulo contendo infomiaçio do produ10 e 
v.lidadc. 
SAL5ICHA HOT DOG KG- 1' QUALIDADE Produto com 600 KG 
ubo<, ado, e cor canctafaricos do produ10 de boa qualidade. 
congc1ado ou n:s&:iado*, cm embalagem tranapucotc n::ai.stcntc, 

com fechamento l ví.cuo ou outro íccbamcoto bem b.crado, com 
dcnomim<Õ(> do nome do produto, &.bricantc, cndc,cço, «gistto 
no Muúatirio d,, Agricu1tun (SIF, !MA), d.ta de &bric:açio e 
v.lidadc. Embol,do, de 'iOOv a 03lot 

Nratmpeltopelopowo 

R$ 40,15 R$ 60.225,00 

R$16,22 R$ 16.220,00 

11$ 23,23 11$ 13.938,00 

11$ 12,75 11$ 51.000,00 

11$20,10 11$ 30.150,00 

11$ 33,00 11$ 19.800,00 

11$ 45,25 11$ 22.625,00 

11$32,00 11$ 16.000,00 

11$ 15,30 11$ 9.180,00 

VALOR TOTAL 11$ 2.125.493,50 

1º COLOCADO; 

COMERCIAL H DA SILVALTDA. CNPJ: 18.809.382/0001-64 

3. VALIDADE DA ATA 
3. 1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua 
publicação, podendo ser prorrogado, por igual período conforme art. 84 da Lei 
14.133/21. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata. 
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores. 
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no m ercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará os fornecedores para negociarem 
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cwnprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
4 .6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 
4. 7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4. 7 .2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4. 7 .3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador. 
4.7.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso forruito ou força maior. que prejudique o cumprimento da ata. 
devidamente comprovados e justificados: 
4.8.1. Por razão de interesse público; ou 
4.8.2. A pedido do fornecedor. 

S. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
5.1. A presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial dos 
Munidpios do Piauí, conforme o disposto na Lei n . 14.133/2021. 

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
6.1 . Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame, mediante prévia 
consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a 
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no 
Decreto n. 7.892/2013 e na Lei n. 14.133/2021. 
6.2. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta Ata 
de Registro de Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame, desde que 
esse fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

7-DOFORO: 
7.1. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de 
Simões - PI, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavmda em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Marcolândia - PI, 15 de março de 2023. 

/e; doJosé da Silva 
Pregoeiro 

ROMULO IVO _ .. ....,.,...,.., 

ARAUJO J'=.~ 
LUZ.-<>448729~3'19 ==.0115 

'""""' 

COMERCIAL H DA SILVA LTDA 
CNPJ: 18.809.382/0001-64 

ld:OCC5527EB3B50437 
OLHO i ·Aaw. 90 PIAUI ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

_:O:tQtú E-MAIL: smeduc.olhodagua@hotmall.com 
lliii;;;;;;iill CENTR0-64468-000 • 0lho D'Água do Plaul 
-•N-Y-• FONE: 186)3294-0006 

PORTARIA Nº 021 /2013. Olho D'égua do Piaul-(PI) 23 demarço de 2023. 

O Prefeito Municipal de Olho D'água do Piauí-PI, no uso de suas atribuições legais 
nomeia os membros do Conselho de Alimentação Escolar-CAE assegurando a participação de todos 
os seguintes representados: 

REP: PODER EXCUTIVO: 
TITULAR:Maria de Lourdes Leal da Silva-CPF:932.602.023-15 
SUPLENTE:Michel Lima de Aquino-CPF:008. 736.493-03 

REP:DOSTRABALIIADORESEMEDUCAÇÃO 
TITULAR:Valmira Leal Silva-CPF:015.737.813-63 
SUPLENTE: Maria da Cooceição Marques Batista-CPF:932.602.103-34 
TITULAR: Marly de Sousa Rufino-CPF:049.461 .2 13-40 
SUPLENTE:Epaminoodas Rodrigues Vieira- CPF:497.153.723-68 

REP. SOCIEDADE CIVIL 
T ITULAR:Irenildes Batista Vasconcelos Araújo-CPF:767 .459.533-15 
SUPLENTE: Marcela de Andrade Silva Vasconcelos- CPF:994.441.003-91 
TITULAR: Jraneide Alves Lima- CPF:059. 111.824-67 
SUPLENTE: Maria dos Santos Silva -CPF:705.347,723-15 

REP. DOS DE PAIS DE ALUNOS: 
TITULAR:Roselha Pires da Silva-CPF:027.090.253-88 
SUPLENTE: Maria llaide Leal Silva-CPF:822.3 17. 103-15 
TITULAR: Andrea de Oliveira Leal - CPF:968.340.303-44 
SUPLENTE: Domingo Jorge de Arêa Leão-CPF:019.840.303-88 

O Mandato do referido Conselho é de 4 (quatro) anos. 

Apresente portaria entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as dJsposições em contrário. 

Certifique-se PubUque e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Olho D'água do Piauí, 23dc março de 2023. 

ANTONIO LEAL DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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