
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 
 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado 
do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37, situada na Avenida Santana, s/n, 
Centro, Coelho Neto - MA, neste ato representada pelo Secretário, Sr. Antônio Francisco Lopes, CPF: 
760.146.903-44, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
para REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2022, processo administrativo n.º 
PR2022.01/CLHO-03781, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
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, 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 CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO 

EXCLUSIVAMENTE PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO PROGRAMA DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COELHO 

NETO – MA, especificado no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 

020/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

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

 
EMPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 

CNPJ: 11.494.673/0001-61 

ENDEREÇO: R UMBILINO, 14, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14, ITARARE – 
TERESINA/PI.  
REPRESENTANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, CPF: 984.760.093-72 

E-MAIL: tdbteresina@gmail.com TEL.:  (86) 99999-6436 

Item Descrição Qtd Und Valor Unit Valor total 

20 

AÇÚCAR TIPO CRISTAL, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Deve conter no mínimo de 99,3% 
de sacarose, livre de fermentação. Embalagens de 1 
Kg contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca e endereço do fabricante e 
número de registro do órgão competente, 
acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto. 

2607 KG  R$              3,65   R$                 9.515,55  
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25 

BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, apresentação 
quadrado, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e 
sabor próprios. Embalagem de 400g, contendo 
prazo de validade, informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número de 
registro no órgão competente, acondicionados em 
caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da entrega do produto. 

6202 PC  R$              3,35   R$              20.776,70  

27 
CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, 
embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de 
validade mínima de 12 meses. 

1443 PC  R$              6,19   R$                 8.932,17  

28 
COLORAU, pacote de 100 a 200g, acondicionado em 
fardos de até 5 kg. Prazo de validade mínimo de 12 
meses. 

521 FD  R$              0,79   R$                    411,59  

29 

CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g, 
acondicionados em embalagens com até 10 kg. 
Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data 
de fabricação. 

2603 PC  R$              0,89   R$                 2.316,67  

30 

EXTRATO DE TOMATE, características adicionais 
concentradas, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, 
sabor e cheiro próprios, não fermentado com 
tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de 
cloreto de sódio. Embalagens de 190 g contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço dofabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados em 
caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) 
meses. 

5210 UND  R$              1,39   R$                 7.241,90  

34 

FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os 
padrões do Ministério da Agricultura, com 
certificado de classificação. Acondicionado em 
embalagens plásticas transparentes com peso 
líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 
30 Kg. Deverá apresentar prazo de validade de no 
mínimo 12 meses após a data de empacotamento. 
Apresentando rótulo de acordo com as normas 
vigentes. 

3905 FD  R$              7,09   R$              27.686,45  

35 

FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os 
padrões do Ministério da Agricultura, com 
certificado de classificação. Acondicionado em 
embalagens plásticas transparentes com peso 
líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 
30 Kg. Especificações conforme Termo de 
Referência do Edital. 

1301 FD  R$              7,09   R$                 9.224,09  
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36 

LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos 
e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto. 

8633 PC  R$              5,19   R$              44.805,27  

37 

LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos 
e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Especificações conforme Termo de 
Referência do Edital. 

2877 PC  R$              5,19   R$              14.931,63  

38 

MACARRÃO TIPO FORMATO ESPAGUETE, isento de 
sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor 
amarelada e espaguetes inteiros. Embalagens de 
500g contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca e endereço do fabricante e 
número de registro do órgão competente, 
acondicionados em fardos ou caixas de papelão. 
Validade mínima de 06 (seis) meses. 

7807 PC  R$              2,49   R$              19.439,43  

45 

SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar latas 
intactas, não estufadas e/ ou amassadas. 
Embalagens de 125g contendo prazo de validade e 
informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixas de papelão. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
entrega do produto. 

2040 UND  R$              4,09   R$                 8.343,60  

Valor total  R$            173.625,05  
 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Federal nº 7.892 de 2013.. 

 
3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

4. VALIDADE DA ATA.  

 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 
podendoser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.  
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5.1. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

 
5.6. 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. 

 
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

 

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

 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

 

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

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

 

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

 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
5.9.2.A pedido do fornecedor. 

 

6. DAS PENALIDADES.  
 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no Edital. 
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6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata 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). 

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

 

7. CONDIÇÕES GERAIS.  
 

7.1. As condições gerais do execução, tais como os prazos de execução e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência e/ou Minuta de Contrato,. 

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

 
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços 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, que, depois de lida e achada em ordem, 
vai assinada pelas partes. 
 

 

Coelho Neto (MA), 31 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                   Órgão gerenciador  

 

____________________________________________ 
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 

 Fornecedor Registrado 
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