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' ~ ESTADO DO PIAUf 

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ-PI 
- Gqbtnete do Prefeita 

CNPJ. Q1.61Z.559/0001·35 =-·-···· Av. Bonifácio Severo Coelho, nº 443, Bairro Centro, 
CEP: 64748-000 - Aa:,ud • PI 

Art. 7°. O mandato dos membros do conselho do FUNDEB será de 04 
(quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e inlclar-se-A em 
1 º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder 
Executivo. 

Art. r. Na bipôtese de inexistência de estudantes emancipados, 
representação estudantil podera acompanhar as reuniões d.o conselho com 
c:lireitoavoz. 

Art. 9". O Município disponibilizará em sitio na internet .infonn.ações 
atualizadas sobre a composição e o funcionamento do conselho de que trata 
esta Lei, incluídos: 

I • nomes dos conselheiros e das entidades ou segnientos que 
representam; 

II - correio eletrônico ou outn> canal de contato direto com o conselho; 

m • atas de reuniões; 

IV - relatórios e pareceres; 

v - outros documentos prodll%Ídos pelo conselho. 

Art. ur. O conselho reunir-se-á, no lllÚLUllo, trúnestralmente ou por 
convocação d e seu presidente. 

Art. 11 • . O conselho será instltuldo no prazo de 90 (noventa) clias, 
contado da vlg~cia d .o Fundo. · 

§ 1° At.é que seja instituído o novo conselho, no prazo referido no caput 
deste artigo, cabera ao conselho existente na data d e publicação d esta Lei 
exercer as funções de acompanhamento e de connole previstas na leglslação. 

§ 2° O primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-é. em 31 de· 
dezembro de 2022. 

Art. ua•. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de AcauA- PI, em 24 de Março de 2021. 
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Pa o.te ao.._ 
Pref'eito ll'IUllclJNII 

ld:10EF11~BHAD59AC 

Preíeitura Municipal de Elesbio Veloso 
Praça José Martins, 41 Vennelha 
CNPJ: 06.554.844/0001-60 - CEP:64.325.000 
Email : pmeveloso@gmail.com 

DECRETO Nfl 032401/2021 

"Estabelece medidas preventivas 
direcionadas ao controle da 
disseminação do vlrus Covld-19, no 
perlodo de Semana Santa no munlcfplo 
de Elesbllo Veloso- PI". 

O PREFEITO DO MUNlcf PIO DE ELESBÃO VELOSO, Estado do Piauí, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal - STF
reconheceu a competência concorrente da União, Estados, DF e Municípios 
para adotar medidas de polícia sanitária, como isolamento social, quarentena e 
restrição de locomoção e definição de atividades essenciais, em razão da 
pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de se promover, por conta da 
tendência maior de aglomeração no período carnavalesco, um controle mais 
rigoroso do desempenho de atividades econômicas e comportamentos sociais 
com potencial de geração de aglomerações; 

CONSIDERANDO que as autoridades sanitárias vêm alertando 
sobre a possibilidade de uma propagação da pandemia do vírus COVID 19, caso 
não seja ampliado as medidas de isolamento social no município; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica determinada, como medida de isolamento social, a 
antecipação para o próximo dia 31.03.2021 (Quarta-Feira) o feriado municipal 
do dia 13.05.2021 em que se comemora a emancipação política do município 
de Elesbão Veloso. 

Art. 211 Os serviços essenciais como vigilância dos prédios públicos, 
limpeza pública, serviços de urgência da saúde e outros que não admitem 
paralização, funcionarão normalmente. 

Art. 311 Cabe os dirigentes dos departamentos e setores a 
preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas 
áreas de competência. 

Art. 411 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Elesbão Veloso, (PI), 24 de março de 2021. 

RAFAEL MALTA BARBOSA 
Prefeito Municipal 

ld:167C270D0FD5581D 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-l l 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00212021 
PREGÃO ELETRÔNICO N" 00212021 - SRP 
Aos IS (quinze) dia, do mês de março de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CNPJ N" 
06.554.794/0001-11, estabelecida a praça alnego Honório, 30, bairro cenlro, CEP n' 64.291}.()1)(), neste ato r,presentada 
por Maxwell Pires Fcneira, prefeito municipal, CPP n' 787.896.133-68. RG N" 1562962 SSP-P~ reside,ite e 
domiciliado na Avenida doze de outubro, o' 1259, Baino centro, Altm-PI, e as empiesu: , A DE SOUSA 
RODIUGUES EIRELI • EPP inscrita com o CNPJ N" 04.04 1.747/0001-490 AGRESTE COMERCIO DE PRODUJ'OS 
ALIMENTICIOS LTDA • EPP inscrita com o CNPJ N" IS.811.210/0001 -37, DISTRIPACIL DISTRIBUIDORA DE 
Al!MEITTOS LTDA inscrita com o CNPJ 37.517.569,0001-39, L H C SOARES EPP inscrita com o CNPJ N' 
I0.513.552/0001-57, DIPALIMP DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTfCIOS E LIMPEZA LTDA EPP iosaila com 
oCNPJN" 17.897.4500001-21, , ª"' tamosdau:i oº I0.520. de 17 dcjulhodc2002,DocrctoFcdcral 0º7.89212013, 
Docmto Municipal o' 047/2019 e, subsidiariamentc. a Lei o' 8.666'l 993, e SUM alierações, e, das demais DOlllUIS legais 
aplicáveis, em face da classificação das proposlaS ,presentadas no Pregão para Registro de Pre,;oo n• 002/2021, 
consoante consra do Processo n' 002/2021 RESOLVE! Registro preço, confonne clescrições e 0$pecific:ações no Anexo 
1 Termo Reíerôntia. conforme esi,eçifica;io con.11ante no leTD!o de refe.ência (anexo 1), observada as cláusulas e 
condições abaixo estabelecidas, a especificação, o preço, os quantilativos e o fornecedor c-lassificado na liciiação 
supracitada, constituindo-se <$111 Ala cm docll!lltnlo vinculativo e obrigacional às pa,!OS, à luz da lcgisloçi<> que rege a 
matéria: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 
1,1 O objeto do presente instNmcnto é o registro de preço para tiltura aquisiçio de ginetos alimcnticios pcre<ivcis e 
não perecíveis para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação de Altos• PI. confonne especificações 
e quaotimtivos estabeleci doo oo Ten:oo de Refetência, aoeJ<O do EdimL 
1.2 Está Ata de Registro de Preços vineula·se ao Edital do Progilo, identificado no proãmbulo. e à proposU vencedora, 
independentemente de traruorição. 
1.3 Dismminaçilo tio objeto: 

LOTEI -GMROS ALIMENTICIOS NÃO PEREdvEIS 
CNPJ LICITANTE CLASSIFICACÃO VALOR DO LOTE 

04.041.747/0001-49 A. DE SOUSA RODIUGUES EIRELI VENCEDOR 1.75-0.00000 

IS.81 1.210/0001-37 AGRESTll COMERCIO DE PRODUTOS 1 • a.ASS!FICAOO 1.75-0.800,00 
ALIMEtrrICIOS LTDA 

37517 . .169/0001 -39 DISTRAF ACIL DlSTRIBUlDORA DE ALIMEm'OS 2• a.ASSlFICAOO l.7.'i l.47.'i,OO 
LTDA 

10.513.552/0001•57 LH.C. SOARES EPP 3' CLASSIFICADO 1.786.260 00 

17.897.450/0001·21 
Dll' ALIMP DISTRIBUIDORA DE PROD\IroS 

4' CLASSIFICADO l.845.39MO AL.IMEN!'ICIOS E LIMPEZA LTDA EPP 

ITEM PRODUTO MARCA UNIDADE QUANTIDADE V. 
UNITÁRJO 

V. TOTAL 

Achocolatado em pó, 
instantAneo, lllldiciona~ a oose de 
açócar, cacau em pó e 
maltodextrioa, enriquecido com 
vitamina.\ potes ou Pacotes de 

1 
400g em caixa ou fardo com 25 

Apti . Kg 4.000 11.02 44,080,00 
unidades. Produto indusrrialiudo 
no miximo 30 dia, ant,. da dara 
de entrega com pra,,, de validade 
pcrtincntc ao produto ofertado. 
Rotulagem de acorrlo com • 
lecislacão vi•ente. 

2 Açúcar Refinado, n> cor 1:onc,, 
Olho d'água. Kg 12.000 4,15 49.800,00 rápida dissoluclo. sacarose de 

1 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-l l 

cana.-de-açúcar, embalagem 
plástica com OI kg de peso 
liquido, idcntificaçio do produto. 
coolCDdo daia de fabricação e 
pruo de validade. Produtos 
industrializado no Mwmo 30 
dias antca da daia de entrega com 
vigência de 12 meses. Rotulagem 
de acordo com . legislação 
vieentc. 
Adoçante Diet!tico líquidoJ 
ed:ulcorante artificial aspartimle, 
sem sacarina, sem cictamau,. 
coOlcndo fcn.ila1anina. 
Acondicionado em frasco 100 Marali- Und 200 mi, com identificação do produto. 
marca do fabricante, prazo de 
valid>de e peso liquido. 
Rotulagem de acordo com • 
le~laclo vi2en1e. 
Alho cm P'SI>. cm polC CO!l) 

200g, com identificação do 
produto, marca do fabricaole, Tempero da Vovó. Und 2.000 prazo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de ãcordo oom • 
lc,d.slacão vi~rc. 
Amido de milho, embalagem de 
200g, com idelllificaçio do 
produto, marca do fabricante, Apli. Pct soo prazo de validade e peso liquido. 
Rollllagcm de acordo com • 
lecislaci!o vi,ente. 
Atroz Beneficiado, tipo OI, 
embalagem plãsti.ca contendo de 
01kg. com identi6ca:ção do 
produto, = do fabricante, Real. Kg 30.000 
pruo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de acordo com • 
lellislaclo vi2ente. 
Azeite de oliva lata com SOO mi, 
com idcnúf,caçio do produto, 
marca do fabricanw, prazo de Maral4. Lt 400 
vaLidadc e peso líquido. 
Rotulagem de acordo com • 
leoislaclo vi•ente. 
Azeitona, verde, cm consava, 
embolagem de plástico flexível 
com JOOg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, Manta. Vd 680 
prazo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de acordo com • 
lc:irislacio viv:cnlc. 

Biscoito doce tipo Maria. dupla 
embalagem, pacotes com 400g, 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
valid>de • peso liquido, Poty. Kg 8.SOO 
industrializado no máximo de 30 
dias antes da data de entrega com 
validade de 06 meses, Rotulagem 
dé acordo com • legi•lação 
vio-entc. 
Biscoito r<ehcado, sabom 
variados, embalagem com 120g. 
com identificação do produro, 
marca do fàbricante, p~ de 
vaLidade e peso líquido, Amori, Pct 600 industrializado no máximo de 30 
dias antes da data de e:otrega com 
validade de 06 meses, Rotulagem 
dc acordo CO!l) • legislação 
viR:entc. 
Biscoito salpdo tipo C= 
Cracker, dupla embalagem, 
paoctes de 400g, com 
ide:nti.ficaçio do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e Poty. Kg 8.SOO peso liquido, industriALa.ado no 
mú.imo de 30 dias ant« da data 
de cntRga com validade de 06 
mese~ RocuJagem de acordo com 
a lev::is1-1n. vi2enre. 
Biscoito tipo roquinba de ooco, 
embalagem, pacotes de 300g, 
com idcntificaçio do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido, 

Kikos. Pct 1.000 
industrializado no máximo de 30 
dias antes da data de entrega com 
validade de 06 meses, Rotulagan 
de acordo CO!l) • logislaçilo 
vi2cnte. 
Ca~ tom1do e moído, embolado 
• vãcuo e/ sclo de pure,a 
embalagem oom 250g. 
identificação do produto, marca Maralii. Kg 1.300 
do &bricante. pnlZO de va.lidàde e 
peso liquido, Rotulagem de 
acordo cocn a leR'.isladn via,erue. 
Canela cm pó, embalagem 30g. 
com idcntií,caçio do prodoro, 
marca do fabricante, prazo de Maralá. Und ISO vaLidade e pe,o liquido. 
Rotulagem de acordo oom • 
le1!Íslacão vi•entc. 

7.65 1.530.00 

4,44 8.880,00 

3,10 l.5S-O,OO 

6,47 194.100,00 

28,20 11 .280,00 

6,28 4.270,40 

10,84 92.140,00 

2,87 1.1n,oo 

I0,84 92.140,00 

S,45 S.45-0,00 

23,10 30.030,00 

S,35 802,50 

Catcbop, emabalagem de 400g. 
identificação do produto, marca 

15 do filbncantc, prazo de validade e Mmlá. Und 500 6,03 
peso líqwdo. Rotulagem de 
acordo com a leEtisl:ll".ãn vie:ente. 
Cereal • base de arroz, 
embalagem 230g, com 

16 
identificação do produto1 mares. 

Corilon. Und 2.000 S,86 
do liibri<ante, plllZO de validade e 
peso liquido. R.olulagcm de 
acordo com a leci,l""k. vioente. 
Cereal • base de mllho, 
embolagem 230g. com 

17 
identificação do produto, marca 

Corilon. Lt 2.000 S,86 do fabricante, prazo de validade e 

1 

peso líquido. Rolulagem de 
acordo com a lellislaciio vi200w. 
O,ã de ervas; embalagem: caixa 
10 saquinhos de !Og, com 

18 
ideatificaç.!o do produlo, marca 

Maratá. Cx 350 3,84 do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido, Rotulagem de 

1 
acordo com a lcaisl""' viocntc. 
Coco Ralado, pacow com 1 OOg, 
com identifteilÇ.io do produ1ot 

19 
marca do fàbricaote, prazo de 

Bom Coco. Pct 1.500 3,66 vaLidade e peso liquido. 

1 

Rotulagem de acoroo com a 
lcaislacão vi•entc. 
Colorau em pó, pacote de JOOg 
(fardo e/ 01 kg), com 
identificação do produto, marca 
do fàbricante, prazo de validade o 

20 peso líquido. Industrializado no Maratá. Kg 200 9,21 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com p-.zo de validade do 
produto ofot1ado. Rotulagem de 
acordo COOl a le2isl!lf'.Nl viizente. 
Condimento an pó, paoow de 
100g (fardo e/ 01 kg), CO!l) 

identificação do produlo, marca 

1 
do fabricante, prazo de validade e 

21 
peso líquido, industriali.,,do no Marará_ Kg 200 14,23 
máximo 30 dias antca da data de 
entrega com pnzo de validade do 
produto ofertado. Embol"l!cm 
Rotulagem de acordo com a 
le<ri.sl,.,.11,._ vi~enle. 

1 Creme de leite embalagem tetra 

n palc de 200g, com idenúficaç.!o 
ltalac. Und 2.500 3,93 

do produto, marca do fabricante, 
=•n de validade e -,n limrido. 

1 
Rotulagem de acordo oom a 
lellislacão vi2enle. 
Ervilha, lata 200g, CO!l) 

1 
ideoti6caçio do produto, marca 

23 do fabricante, prazo de validade o Palmeiron. Lt 1.500 3.43 
peso liquido. Rotulagem de 
acordo com a lecisl"""" vieente. 
Extrnto de Tom.ate concentrado, 
embalagem de vidro com 190g, 

24 com idcntificaçio do produto, Palmeiron_ Und 4.000 3,10 

1 
marca do fabricaote, prazo de 
validade o neso llauido. 

1 

Farelo de aveia, em pacote CO!l) 

500g, com idcatificaç.!o do 

25 
produto, marca do fabricante, 

Quacker. Pct 200 IS,62 prazo de validade-• peso líquido. 
Rotulagem de acon:lo com a 
lestislacão vis:?:enle. 
Parinha de Mandioca, grupo seca, 

1 

1 

subgrupo fina, tipo 01, 
embolagem conwndo OI kg, com 

26 ideatificaçio do prodmo, marca Bom Sabor. Kg 3.SOO 5,36 
do filbricante, prazo de validade e 
peso llqwdo. Rotulagem de 
acordo com a lecisl-in vi~ente. 
Farinha de Trigo com fermento. 
Embalagem com identificação do 

27 
produto, mazta do fabricante, Finna. Kg !.SOO 6,17 
prazo de validade e peso liquido. 

1 
Rotulagem de acordo com a 
leeislaclo vi~ente. 

1 

Farinha Láctea, embalagem 
sache de 230g, eom identificação 

28 
do produto, marca do fabricante, M!rlltá_ Und 5.000 5,78 
prazo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de acordo com a 
lellislaclo vi2ente. 
Fkula de Mandioca ripo~ pllCOW 

1 

com O 1 kg. com identificação do 

29 
produto, marca do fabricante, Lopes, Kg 2.000 S,69 
prazo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de acordo com a 
le2islacão vi2ente. 
Feijão Branco ripo OI, paocte de 
01kg, com identificação do 

30 
produto, marca do fabricante, 

Rio Maria. Kg soo 8,59 pruo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de acordo com • 
le,is(--•n vioente. 
Feijão Carioquinha, tipo OI, 

31 classe cores, OOYO, com 
Rio Maria. Kg 6.000 9,23 

idcatificação do prodmo, marca 
do fabricante. Pacote de 01 k2 cm 

1 
3.015,00 

11.720,00 

11.720,00 

1.344,00 

1 

5.490,00 

1.842,00 

2.846,00 

9.825,00 1 

1 

5. 145,00 

12.400,00 

3.124,00 

18.760,00 

9.255,00 

28.900,00 

11.380,00 

4,295,00 

SS.380,00 
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CNPJ: 06.554.794/0001-l l 

fardo com 30 ka, induslriali:iado 
no m6ximo 30 dias antes da data 
de co~ga cem plllZO de 
validado. ROàllagcm de acordo 
com a leoi,!lldo vioentc. 
Feijao preto, cmbaJagcm com OI 
kg, identificação do produto, 
marca do fabricante, praio de Rio Maria. Kg 600 
validado e peso liquido. 
Rotulagem de aoordo com a 
le2i.slacio vi2e:me. 
Fiambre Bovino, embalagem lata 
com 320g (ex_ e/ 24 latas), 
ide1Jli6cação do produto, marca - LI J.200 do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido. RolU!agem de 
acordo C<El a le~slarAn vi~te. 
Flocão de Arroz, embalagem 
com 500g, idelllificação do 
prod:uto, marca. do fabricante, Rio Maria. Kg 3.000 prazo de validade e peso liquido. 
Rorulagem de aoordo com a 
leS?islacio viiente. 
Flocão de Milho, embalagem 
com 500g, idenlificação do 
prod:uto, marca. do fabricante, Rio Marit. Kg 8.000 
prazo de validade • peso liquido. 
Rorulagem de acordo com a 
le2islacio vitenr.e. 
Leite Coodensado, embalagem 
letra palc de 395g. identificação 
do produ10, marca do fabricante, ltalac. Und 900 prazo de validade e pe«> liquido. 
Rorulagcm de ""°rdo com a 
lei'iJt)U:lo vioe:nre. 
Leite de Coco, Tndiciooal, Vidro 
de 200 m~ identificação do 
produto, marca do fabricante, 

Bom Coco. Und 800 pruo de validade e pe,o liquido. 
Rollllagcm de acordo com a 
let:tlslaclo vioentc. 
Leite Desnatado em pó, caixa 
com 12 urúd (lata com 300g) com 
idenllficação do produto, man:a 
do fabricante, P""" de validade e 
peso liquido, industriAli:iado DO ·-~- Und 400 
múimo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade do 
produto. Rotulagem de acordo 
com a k:ais1-"" viacntc. 
Leite em pó Integral, Pacote de 
200g, fardos com 10 kg, Soberano. Kg 14.000 
idenllficacio do oroduto man:a 

do tibricante, P""" de validade e 
peso liquido. ROàllagcm de 
acordo com a lccisl,.,.iin vi2cntc. 
Macanio sêroolAlsemolina, 
cmbolagc:m com SOOg (fardos 
com 05 kg), identificação do 
produto, marca do {abric:ante, 
prazo de validade e peso líquido. Poty. Kg I0.000 
Produto industrializado DO 

múimo de 30 dias antes da data 
de entrega com validade do 
produto. Rotulagem de acordo 
com a k:i:ri,;:lar11:n villentc. 
Maionese, embalagem pote com 
250g, (caixa e/ 24 urúdades1 
identificação do produto, marca Quem. Und 800 do fabricante, pnizo de validade e 
pc,o liquido, ROàllagcm de 
acordo cem a lejl;)sllll"Jin viR:ente. 
Massa pn>nl> para bolo SOOg, 
ideoti.6cação do produto, ma<Ca 

do fabricante, prazo de validade e Mara1á. Pct 500 
peso liquido. ROàllagcrn de 
acordo coo, a leoisl-"" vioca1e. 
Milho para mungun,A, pacote 
com 500g, ideali ficação do 
produto, = do fabricante, Maralâ- Kg 850 prazo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de acordo oom a 
leeislacio vi2en1e. 
Milho para pipoca, embalagem 
com 500g, identificação do 
produto, marca do fabricante, 

ManlL Und 900 
prazo de validade e peso liquido. 
Rotulagem de acordo com a 
letrislaclo vi2en1e. 
Milho verde em conserva, lata 
200g, identificação do produto, 
marta do filbricante, prazo de 

Predileeta. LI 1.500 
validade • peso liquido. 
Rotulagem de acordo com a 
le~ldo vie-ente. 
Molho de pimenta,, vidro de 
150ml, identificação do produto, 
marca do fabricante, P""" de Matai!. Vd 140 
Vlllidade • pC!O liquido . 
Rorulagcm de acordo com a 
le2islaclo vi-re.. 
Olco oomestivel vegetal de soja, 
refmado, sem colestem~ 
embalagem Pc:t de 900 mi (ex ç/ ABC. Und 900 
20 latas), com identificação do 
nmrluto marca do fabricante, 

1 

10,12 6.on,oo 

9,04 2$.928,00 

5,69 l7.o70,00 

4,27 34.160,00 

6,98 6.282,00 

4,02 3.216,00 

1 

23,SI 9.404,00 

38,00 532.000,00 1 

1 

1 

6,05 60.500,00 

1 

3,14 2.512,00 

6,12 3.060,00 

S,69 4.836,S0 

4,52 4.068,00 

4,02 6.030,00 

5,19 n6,60 

10,86 9.774,00 

pruo de validade e pe,o liquido. 
1 Produto industrializado no 

máximo 30 dias antes da data de 
tntttga com P""" de Vlllidade do 
produto. Rotulagem de acordo 
com a leaiv.llV'io vill.ente, 
Sal Rcfmado, Iodado, pan 

1 
consumo doméstico, embalagem 

48 com OI kil, identificação do Sal Piriimide. Kg 3.000 1,51 4.530,00 
produto, maita do fabricante, 
nni:ro de validade e neso llQuido. 
Salsicha tipo Viena, laia com 
180g. caixa com 24 la!BS, 

49 ideotificação do produto, man:a Bordon Lt 8.000 4,52 36.160,00 
do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido. ROàllagem de 
acordo com a le2isl!1rNl-vi1Z:ente. 

Sardi.oba cm Óleo, lota de 12Sg 
(°'ç/ 50 latas1 com identitieaçio 
do produ10, maita do fabricante, 
prszo de validade e peso liquido, 

so industrializado oo máximo 30 Palmoira. LI 25.000 S,68 142.000,00 
dias antes da data de entrega com 
prazo de validade do produto. 
Ro!Ulagcm de acoroo com a 
leoislacão v;.,nte, 
Suco Concentrado de Abacui, 
embolagcmcom SOO mi (ex e/ 12 
!mcos). identificação do 
produto, man:a do fabricante, 

SI 
prazo de validade e pe,o liquido, 

Jangada. Gf 3.SOO 3,95 13.825,00 industrial.izado DO máximo de 30 
dias antes da data de entrega com 
vigência perlUl<nle ao produto 
ofertado. Rotulagem de acordo 
com a 1em~t,.,-iio viaente. 
Suco Cooccnttado de Acerola, 
embalagem com SOO mi (ex e/ 12 
fia5cos). identificação do 
produto, marca do fabricante, 

52 
pruo de validade e pe,o liquido, 

!angada. Gf 6.000 3,72 22.320,00 industrializado DO máximo de )0 
dias antes da data de entrtga com 
vigência pertinente ao produto 
ofc:nado. Rotulagan de acoroo 
com a le2islacão vttcate. 
Suco Con=trado de C..ju, 
embalagem com SOO mi (ex e/ 12 
!mcos), identificação do 

53 produto, maita do fabricante, Jaogada. Gf 7.000 3,35 23.450,00 
p=o de validade e pe,o liquido, 
industrializado DO máximo de 30 
dias antes da data de enwoa com 

vigência pertinente ao produto 
1 ofertado. Rorulagem de acordo 

com a ,,.;~ ... ão vi20D1C. 
Suco Concentrado de Goiab,, 
embalagem com 500ml (ex e/ 12 
fras<as), identificação do 
produto, marca do fabricante. 

S4 
prazo de validade e peso líquido, 

Jangada. Gf 7.000 3,72 26.040,00 
industrializado oo máximo de 30 
dias an,e, da data de entrtga com 
vigêocia pertinente ao produto 
ofertado. Rorulag<m de acordo 
com a l~<lacilo vi~enlC. 
Tempero liquido, embalagem 
com 500 mi, com idenlificai;ão 
do produto, marca do fabricante. 

5S 
prazo de validade e peso liquido, Tempero da Vov6. Und 3.500 3,86 13.510,00 
industrialiudo no mwmo 30 
dias .. ,es da data de entrega com 
rotulagem de acordo oom • 
leoislacão vi,ente. 
Tempem P""' carnes 60g. 
identificação do produtoJ marca 

56 do lilbricanle, P""" de validade e Sawn. Pct 500 S,34 2.670,00 
peso liquido. Rollllagem de 
acordo com a le1tislacilo vimite. 
VinaF de Alcoo~ embalagem 
com 500 mi, com idcruJficação 
do produto, man:a do fabricante, 

S7 
pruo do validade c pc,o líquido, 

Mfflli Uod 1.100 2,40 2.640,00 
industri>lizado DO mlximo 30 
dias autos da data de ootttga com 
romlagem de acordo com • 
les:tislicln vi~ente. 

LOTE Il - GtNEROS ALIMENTÍCIOS PERECMIS 
CNPJ LICITANTE CLASS[FICACÃO VALOR 00 LOTE 

04.041.747/0001-49 A. DE SOUSA RODRIGUES ElRELl VENCEDOR I.S30.7SS 00 

IS.811.210/0001 -37 AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS 1• CLASSIFICADO 1.533.500,00 
ALIMENTICIOS LTDA 

I0.513.552/0001-57 L.H.C. SOARF.S EPP 2° CLASSIFICADO 1.535.650 00 

37.517.569/0001-39 
DISTRAFACJL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

3° CLASSlF!CADO 1.625.970,00 
LTDA 

04.585.748/0001-54 SAMUEL CASTELO B. TORRES 4' CLASSIFICADO 1.694.775 00 

ITEM PRODlTI'O MARCA UNIDADE QUANTIDADE V. V. TOTAL 
UNITÁRIO 

Carne bovina, de primeira, sem 
gordura, fresca, sem osso. 

1 Embalagem em fi lme PVC 
Frigol Kg 4.000 41,76 167.040,00 transparuue ou saco plástico 

lnlDSpllR:ntc, contendo 
iden1ilicacio do nmrlu10 marca 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-l l 

do fabricante. pra,o de validade. 
marcas e carimbos oficiAi.s, ele 
aconlo com as Por1llrias do 
ministério da Agricultura e 
Viii\ãrx:.ia Sanitária. 
Carne bovino, de segunda, 5Clll 

~ura, fresca, $Clll OSSO, 
Embalagem cm filme PVC 
transparente ou saco plástico 
=parente, oontendo 
ideotificação do pJ"0duto, marca Frigol. Kg 4.000 
do fabricante, pnlZO ele validade, 
mara.s e carimbos oficiais, de 
aconlo com as Portari~ do 
ministério da Agricultura • 
Vi2ilincia Sanitária. 
Carne bovina, molda, de segunda, 
sem gordura, fresco, sem osso. 
Embolagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico 
transparente. cootcndo 
identificação do produto, marca FonboL Kg 15.000 
do fabricante, prazo de validade, 
martas e carimbos oficiais, de 
aconlo com as Por1llrias do 
minist~rio da Agricultura e 
Viiritância Sanitária. 
Costela bovina. Embalagem em 
fihnc PVC lran$panmte ou $aCO 
plástico tnmsparaite, contendo 
identificação do produtoJ marca 
do fabricante, praz0 de v>.ildade, Frigol. Kg 7.500 
marcas e carimbos oficiais, de 
aconlo com as Portarias do 
ministério da Agricultura e 
Vi•ilãneia Sanitária. 
Coxa e sobre coxa de frango com 
osso. Embalagan cm filme PVC 
transparente ou 5000 plástico 
lnlnSpom,te, <X>ntendo 
idenlificação do produto, marca Frialo. Kg 3.500 do fabricante, praz0 de validade, 
martas e carimbos oficiais, de 
aconlo com as Porta.riu do 
mínist6rio da Agricultura e 
Visrilância Sanitária. 
Fi16 de peito de frango ~fiiado. 
Embalagem em filme PVC 
lnlnSpar,nte ou saco plástico 
transparente. ielentificaçio do Fri1110, Kg 3.500 
produio, marca do fabricante • 
prazo de validade e sua 
camctcristicas onwinolroticas. 

Filé de peixe (mcrlu,a), 
cong<lado. cmb61agem cm filme 
PVC tmnsparente ou saco 
plástico tmnsparenle, contendo 
identificação do produto, man:a Panga. Kg !.SOO do fabricante. prazo de validade, 
marcas e carimbos oficia.is, de 
aconlo COO! as Por1llrias do 
Ministério da Agricultura e 
Vieilãncia Sanitária. 
Frango congelado, saco plástico 
de 1kg. Produto inspecionado 
pela vigilância S1111itária com selo Friato. Kg 15.000 
de iJlspcção e """' carac1eri•tica 
or.anoléoticu. 
Lillguiça tipo calat>rm. 
embalagem em filme PVC 
transpam,te ou ""'° pl!stioo 
traosparcotc, contc1Jd0 
identificação do produto, marca 

FrialO. Kg 3.500 do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficW.S, de 
aconlo com as Portariq do 
Ministério da Agricul11U11 • 
Viit.ilãncia Sanitária. 
Salsi.sba bOI dog. embolagem em 
filme PVC transparente ou saco 

FrialO. Kg 4,500 plislico transparellle, contendo 
idenlifir:Adn do produto. 
Mari!arina, Lata 500g, 
identificação do prod.UIO, marca 
do fabricante, prazo de validade e Puro Sabor. Kg 1.000 
peso Uquido. Rotulogcm de 
acordo eom a JttisJaclo vi2ente. 
Leite integnd ~ .. 
embalagem plblica de 1~ 
identificação do produto. man:a luu:nbé. L 5.000 do fabricante, prazo de validade e 
peso Uquido. Rontlagem de 
acordo com a lel!islacio vioente. 
Iogurte. emabalegem plástica de 
li, identificação do produto, 
marca do fibriante, prazo de Monte Santo. Und 3.000 validade e peso liquido. 
Rorulagem de acordo com • 
lel!islaclo vi2en1e. 
Pio. Santa Rosa. Und 150.000 
Ovo ele .. linha branco. Avine. Und IS0.000 

LOTE fil - POLPA DE FRUTAS 

38,4-0 153.600,00 

15,31 229.650,00 

29,37 220.275,00 

13,34 46.690,00 

16,52 57.820,00 

40.27 60.405.00 

13,34 200.100,00 

27.63 96.705.00 

10,76 48.420,00 

10,08 10.oso.oo 

5,82 29.100,00 

3,79 11.370.00 

065 97.500 00 
068 102.000 00 

CNPJ LICITANTE CLASSIFICA O VALOR DO LOTE 

15.81 1.210/0001-37 AGRESTE COMERCIO 06 PRODUTOS 
ALIMEITTICIOS L TOA 

VENCEDOR 127.450,00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
L 

1 

1 

1 

04.041.747/0001-49 A. DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 
04.585.747/0001-54 SAMUEL CASTELO B. TORRES 

37.517.569/0001-39 
DISTRAF AClL D!STRIBUIOORA DE ALIMENTOS 
LTDA 

I0.SIJ.552/0001-57 L.H.C. SOARES EPP 

17.897.4SOI0001-21 
DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODtrrOS 
ALIMEITTICIOS B LIMPEZA L TOA EPP 

ITEM PRODUTO MARCA UNIDADE 

1 

2 

3 

4 

5 

Polpa de li'uW d• abacaxi 
embalagem plástica, 
lranspomlte, com idrotificaçio 
do produto, = do fabricante. 
prazo de vslidade, industrializado 
no mãximo 15 dias antes da data 
de entrego, eSlando o mesmo em 
resfri&mento. ROIUlagem de 
aconlo com a lecisl~_.... vi«11to. 
Polpa de frutas ele acerola 
embalagem plástica, 
lnlnSporente, com idenlificação 
do produto, marta do fabricante, 
prazo de validade. industrializado 
no mãximo 15 dias antes da data 
de enlitgo, estando o mesmo em 
resfriamento. ROIUlagcm de 
acordo com a lecisllM"M viizentc. 

Polpa de frutas de caju 
embalagem plástica, 
lnlnSpar<nte, com identificação 
do produto, marca do fübricante, 
prazo de: vslidadc:, industrializado 
no mâximo 15 dias antes da data 
de en~ga, estando o mesmo cm 
resfriamento. ROIUlogem de 
oconlo com o lccisl="" viirento. 
Polpa de ftutas de goiaba 
embalagem plástica, 
lnlnSpar<nte, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
prazo de vslidade, industrializado 
no máximo 15 dias antes da data 
de entrega, estando o mesmo em 
resfriamento. Rotulagem de 
acordo c001 a le~slacào viP:eote. 
Polpa de ftutas do IIllllga 
embalagem plástica, 
tnnsparente, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
pra,o devslidade, industrializado 
no máximo 1 :5 dias antes da. da.ta 
de entteea. estando o mesmo em 

1 ~friamento. Rotu~•g~ de 1 
acordo com a lepslaçao vigente. 

OTE IV - PREPARO L OUIDO 
CNPJ 

Mois Sabor 

MoisSabor 

Mais Sabor 

Mais Sabor 

Mais Sabor 

LICITANTE 

15.811.210/0001-37 
AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMEITTICIOS LTOA 

04.041.747/0001-49 A. DE SOUSA RODRIGUES EIRBLI 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

37.517.569/0001 -39 
DISTRAFACIL DISTRIBUIOORA DE ALIMEtm)S 
LTOA 

10.SIJ.552/0001 -57 L.H.C. SOARES EPP 

17.897.4SO/OOOl-21 DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODtrrOS 
ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA EPP 

ITl!M PRODlffO MARCA UNIDADE 

Pn:paro Uquido para refresco. 
,abor acerola. garrafa de li. 

1 identi6cação do produto. marta Mais Sabor L 
do fabriC1111tc, prazo de vslidadc, 
peso liquido. ROIUl.agcm de 
acordo com a leizisl11Min vi2enle. 
Pn:paro Uquido para rcfrcS<o, 
,abor cajá, garrafa ele 1~ 

2 
identificação do produlo, marta 

Mais Sabor L 
do fabriCIIIIIO, prazo de validade e 
peso liquido. Rotulagem de 
acordo com a leaislt1:cln vis:i:ente. 
Pn:paro liquido para refresco, 
sabor caju, gam,fa de 11, 

3 
identificação do produlo, tnlltil 

Mais Sabor L do &brican1e1 prazo de validade e 
peso liquido. ROIUl.agem de: 
aconlo com• leoisl•c.ln vioenle. 
Pn:paro liquido para n:fresco, 
,abor goiaba, gamJii de 1~ 

4 idenli6cação do produto. man:a Mais Sabor L do fabriconte, prazo de validade e 
peso liquido. Rotulagem de 
aconlo com a leoi<IA<Ao vi~enle. 
Pn:paro liquido para rcli=o, 
sabor lalllarino, gam,fa de 1 ~ 

5 identificação do produto, marca 
Mais Sabor L do fabrican1e. praz-0 de validade e 

peso liquido. ROIUlagem de 
oconlo com a leitislado vi~enle. 
Preparo Uquido para refresco. 
sabor nwacujá, ganafa de 11, 

6 
idenli6cação do produto, man:a 

Mais Sabor L do fabricante, prazo de validade e 
peso Uquido. Rotulagem de 
oconlo com• legjslscio vigente. 

t • CT.ASSIFICADO 127.480 00 
2' CT.ASSIFICADO 127.600 00 

3' CLASSIFICADO 139.850,00 

4' CT.ASSIFICADO 151.750 00 

5' CLASSIFlCADO 152.125.00 

QUANTIDADE V. 
UNITÁRIO 

V. TOTAL 

2.SOO 8,79 21.975,00 

3.SOO 8,79 30.765.00 

3.500 8,79 30.765.00 

2.500 8.79 21.975.00 

2.500 8.78 21.950.00 

CLASSIFICACAO VALORDOLOTB 

VENCEDOR 181.400,00 

1° CLASSIFICADO 181.500 00 

2' CLASSIFICADO 219.980,00 

3' CLASSIFICADO 229.600 00 

4° CT.ASS!FICADO 229.720,00 

QUANTIDADE V. 
UNITÁRIO 

V. TOTAL 

4.000 8,15 32.600,00 

800 9,30 7.440,00 

6.000 8,15 48.900.00 

6.000 8, 14 48.840,00 

2.500 8,14 20.350,00 

2.500 9,29 23.225.00 

1 
1 

1 

1 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 

CNPJ: 06.554.794/0001-l l 

1.4 As quantidades estabelecidas silo meramente sao estimativas, nito obrigando o M.uniclpio ô contmtoção total. 
1.S O Municipio poder!, por meio do Departamento de Oes:tão de Compras e Administração. contrat.ar o objeto da 
licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando« a capacidade de fornecimento 
da detentora e obedccc:odo a ordem de classificuçilo das .n:specti vas proposhls. 
1.6 0 • preço• são fixo• e equivalente, •o• de mercado no data de oprc$Cntação da proposta, para pagamento cm até 15 
(quinze) dias a partir da data da apresentação da NOla Fiscal pela detentora, devidamente atestada. 
J. 7 Os preços propostos são considerados completos e abrangem lucro, custos operacionais, encargos previdenciários. 
trabalhistas,. tributários. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens 
e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, laXas, ~tes, seguros e quaisquer outros que 
incidam na cootratação do objeto. 
CLÁUSULA SEGUNDA - VlG~NClA 
2-.1 O praz.o de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do Decreto 
Municipal n· 047nOI9, contado a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA TER.CEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA 
3.1 O Gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de Administração. 
3.2 Fica esblbelecido como Gestor desta Ata de Registro de Preços o (a) Sr. C') Prefeito Municipal . 
3.3 Fica estabelecido como Fiscal de Contrato o (a) Sr. C') servidor nomeado por ponaria. 
3.6 Caberá à secretaria responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços providenciar a publicação 
trimestral dos preços registrados, para orientação da Administração, al6m de encaminhar c:ópia da publicação ao 
Departamento de Gestão de Compras e Administração para que seja anexada ao respectivo processo. 

CLÁUSULA Q UARTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA 
4.1 A Adminjstração realiz:arA pesquisa de mercado pcriodicanwntc, cm intervalos oão superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ato. 
4.2 Os preços registrados poderio ser revistos em decorrência de evenrual reduçlio dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações jmito ao 
fomecedoi-. 
4.3 Quando o preço registrado tornar-se $1..lperior- i!I.O preço pratiudo no mercado por motivo :superveniente, a 
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos p!e!ços aos valores praticados pelo mercado. 
4.4 O fornecedor que olo aceitar rcdu:z:i.r seu preço a.o valor p:ratiea.do pelo mercado setá liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.S Quando o p~ de mcroado tornar-se superior aos J)[CÇOS n::gistrados e o fornecedor aão puder cumprir o 
coropromi$SO, o 6rgio administrador podenl: 
4.S. I Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e 
sem apl.icação da pena.lidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes: àpTCSC11tádos; e 
4.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
4.6 ão havendo êxito nu negociações, o 6rgão gerenciador devcnl proceder à revogação desta ata de registro de 
preços. adotando ns medidas cabíveis paro obtenção da contmtnção mois vantajoso. 
4. 7 O registro do fornecedor serâ cancelado nos .seguintes casos: 
4. 7 .1 Ocscwnprir as condições da Ala de Registro de Preços; 
4.7.1 ão reti.rar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido. semjusti0cativa aceitável~ 
4.7.3 Sofrer sançãoad:m.inistrativn cujo efeito tome-o proibido de celebrarcontrato 
administrativo; 
4. 7 .4 ão aceitar reduzir o preço registrado, oa hipótese des:te se tomar superior âqueles praticados no mercado; 
4. 7.5 Em qualquer hipótese de ioexccução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
4.7.6 Por falo superveniente, decom::ute de caso fo rtuito ou ÍOl'Çll maior, que prejudique o cumprimento da. ata. 
devidamente comprovados e j ustificados; 
4. 7. 7 Por razão de interes$C público; ou 
4. 7 .8 A pedido do fornecedor. 
4.8 Nas hipóteses previstas DO subiiem 4.7 a comunicaç,Jo do caocel8fDCQtO do prej;0 registrado será publicada no 
Di&rio Oficial do Municipio, juntando-se o comprovante ao processo que deu origem ao registro. 

4.9.1 Caso não se verifique fundameotaç.ão em sua solicitação a detentora a"Ujeitar-se-á âs sanções administrativas 
previst.as nas Leis o/' 8.6(i6JJ993 e 10.520/2002, confonne o caso, bem como aquelas disposras no respectivo 
instrumento convocatório. 
4.10 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com classificaç!lo imediatamente 
subsequente, se registrado mais de um preço, para efetuar o fornecimento, nos termos de sua proposta. 
4.11 Ocommdo cancelamento do registro de preços pelo Mwi ictpio, a élnJll'és.t: detétltonl será oomw'licada por 
corre5p0ndência com aviso de recebimento. 
4.12 No caso de ser ignorado. incerto ou inacessível o endereça dá dctcmtorn. à comunicação será fc itn àtravés do Diário 
Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES 
5.1 O descumprimento da Ata de Registro do Preços cMCjoró aplic:açõo das penalidades estabelecidas DO Tenno de 
Referência e no Editnl. 

CLÁUSULA SITTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
7 .1 Os C8$05 omissos serão decididos pela CONTRA T ANfE, :segundo !1.S disposições contida:$ na Lei n.º 8.666/1993, 
na Lei n. 9 1 O.S20'2002 e demnis nonnas aplieàveis e, sub:sidioriamentc1 segundo ag disposições contida.$ na Lei n. º 
8.07811990 - Código de Defesa do Conswnidor - e normu e priocfpios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA OITAVA-ANTICORRUPÇÃO-LEI 12.846.'2013 1 
8.1. Pura a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dor ou se comprometer a dar a quem quer que 
seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitll' de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto atmvés de ou~~ 
qualquer pagamento, doação, compensaçJo, vantagens financeiras ou nJo financeiras ou beneflcios de qualquer espécie 
que con!l:tituam prática ilegal ou de corrupção, seja de fonna dircu,, ou indirct.l!I. quanto ao objeto deste contrato, ou de 
outra forma que ni1o rc lacionadn a este contrato, devendo gnrnntir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam d4 
mesma forma. 
8 .2. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores. e subcontrata.dos., o mais alto padrão de ética 
dunmle lodo o pn,cc:550 de contmtação e de execução do objeto conlraluel. Pera ~ p1tJpósilos de5ta cl,usula, defi nem
se as seguintes práticu; 
8.2. l. .. PrAtica cor rupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou i.ndiretament(\ qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato; 
8.2.2. "'Pr,tka fr•ud ulent• ": a falsificaçilo ou omissão dos fatos, com o objetivo de in.fluenciar o processo de execução 
de contra.to; 
8.2.3 . " Pr6tlca c:oluslva": esqucooatit.nr ou est4bcleccr wn ncordo entre dois ou mais Licituttes. coro ou sem o 
conheciroento de representantes ou prepostos do órgão licitador, vísando esta.bcleccr preços cm uiveis artificia.is e não 
compctitl vos; 
8.2.4. "'Pr 6tica coercitiva ": uu.sar da.no ou ameaçar uusar dano. direta ou i.ndirt:tamente. às pes.50a5 ou sua 
propriedade. visando afetar a execução do contrato; 
8.2.5 . ... PrAtic.a obstrutiva"; (i) destruir, falsificar, alterar ou ocuJtar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, 
com o obj etivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ü) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercfcio do direito do CONTRATANTE promover inspeção. 
8.3. Caso a autoridade competente para a aplicação da$ sanções cotabelceida.3 no Tenno de Refcrtncia. con,war a 
ex.istêncio. de indícios de pró.tice de infração odministmtivo. tiplficodo pelo. Lei nQ 12.846. de 1 º de 4gosto de 2013. como 
ato lesívo à administração pública nacional ou estranselra. cópias do processo admhústrativo necessárias à apuração 
da rcsp0nsabil.idade da empresa devemo ser remetidas a quem for de competi!neia, com despacho fundamentado. para 
ci&cia e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Admi.nistrativo de 
Responsabilização - PAR. 
8.4. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejulzos à Administração Públ.ica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa j urldica, com ou sem a participação de agente público. 

CLÁUSULA NONA - FORO 
9. 1 É eleito o Foro da Comarca de ALTOS para dirimir os liúgios que decorrerem da presente ata, renunciando as 
partes a qualquer- ouw , por maí5 privilegiado que :;,eja uu se tome. 

Altos - PI, 15 de março de 2021. 

Maxwell Pires Ferreira 
Pn:feita Municipal 

Contratanie 

Secretário de Administração 
Gerenciador do SRP 

A DE SOUSA RODRJGUES EIRELI - EPP 
CNPJ N"04.041.747/000l-49 

AGRESTE COMERCIO DB PRODUTOS ALIMBNTICJOS L TOA - EPP 
CNPJ N" 15.811.210/0001-37 

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ N" 37.517.569/0001-39 

L H C SOARES EPP 
CNPJ N" I0.513.552/000l-57 

DIPAL!MP DISTRJB.DE PRODUTOS ALIMENTfc,os E LIMPEZA LTDA BPP 
CNPJ N" 17.897.450/0001-21 

ld:125256A3F7375A87 

Prcfeltun Municip11I de Altos 
Ttrmo de Adjudicação de Proctsso Uritalório 

Prtg.io fJttrônlm I\' 001/2021 

O(A) ~iro(a)cb(o) l'refd111ra tunicipal de AI,.._ Sr.(•) i.AJiz Felipe Brito. no 11SOdasa1ribuiçôes legai conforme kgisbçàovigcntc (Lei 8666193 
e tri 10.520/02).. ap6s eume e deliberaçio do proces.w adirunistrmi,·o N,;, 001/2001 , q1JC institui o prtp) em q,lgrafc, resolve Adjudicar. 

CPF ICPNJ Udttnlf QUA~'f Ull'D Maru Clwirteado V. tn11T 

Lort. l • V AL VllLA LO~GA 

23.776.061/0001-40 EXCELENCIA CEITTRO AUTOMOTTVO 
100 l/ND STEAM Vcn«dor 4.00 LTDAEPP 

10.346.81)8,1)0i)l -48 LPTOTAL ERVICO MECANICO EIRELI 100 UNO RJETI 
,. 

6,00 classificado 
Lolt- 2 • VALVULACIJRTA 

23.776.061/0001-40 EXCELENCIA CEITTRO AUTOMOTTVO 100 UND STEAM Vcnc<dor S,00 LTDA EPP 

10.346.8()8,l)Ol)l-48 LP TOTAL SERVICO MECANICO EIRELI 100 l/ND Rlffl 
,. 

6,99 clas.sificado 
Lott- 3 • PITO 

23.776.061/0001-40 EXCUENCJA CEITTRO AUTOMOTIVO 100 UND STEAM Vene<dor 13,6S 
LTDAEPP 

I0.346.808,l)Ol)l-48 LP TOTAL SERVICO MECANICO EIRELI 100 UND PIRELLI 
,. 

35,00 cl15Sificado 
Lott - 4 . MANCHAO 
AFRIO 
I0.8-16.808,l)Ol)l-48 LP TOTAL SERVICO MECANICO EIRELI 100 UND PIRELLI V""""' 49,00 

23.776.061/0001-40 
EXCELENCIA CEITTRO AUTOMOTIVO 

100 UND VIPAL 
,. 

S0,00 LTDAEPP classificado 
Lott -S • PNEU60-
100/11 DIANTEIRO 

23.776.061/0001-40 EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO 
4-0 UND RINALOI V"10Cdor !4S,OO LTDAEPP 

I0.346.808,l)Ol)l -48 LP TOTAL SERVICO MECANICO EIRELI 4-0 UND PIRELLI 
,. 

14 ,00 
classificado 

Lote- 6 • PNEU80-
100/14 TRASEIRO 

23.776.061/0001-40 EXCELENCIA CEITTRO AUTOMOTIVO 4-0 UND RINALDI Venctdor 200,00 
LTDAEPP 

10.346.8()8,l)Ol)l-48 LP TOTAL SERVICO M.ECANICO EIR.ELI 4-0 l/ND PIR.ELLI 
,. 

219,00 cl11$$ificado 
I.A1lr. 7 • PNEU 
17Sl70 RI) 

23.776.061/0001-40 EXCUENCIA CEITTRO AUTOMOTIVO lO l/ND GTRADIAL Vcn«dor l00,00 LTDA EPP 

10.3'6.808,l)Ol)l -4 LP TOTAL SERVICO MECANICO EIR.ELI so UND PIRfLLI 
,. 

S69.00 dmiticado 
Lote -8 • PNEU 
115/6lRl4 

23.776.061/0001-40 EXCcLENCIA CENTRO AUTOMOTIVO 
lO UND GTRADIAL Vcn«dor 660,00 LTDAEPP 

10.346.8()8,l)Ol)l-48 LP TOTAL SERVICO MECANICO EIRELI so UND PIRELLI 
,. 

669,00 classificado 
Lott- 9. PNEU 
17Sl70Rl4 

23.776.061/0001-40 EXCELENCIA COORO AUTOMOTTVO so UND GTRADIAL Vencedor 780,00 LTDA EPP 

I0.8-16.808,l)Ol)l-48 LP TOTAL SERVICO MECANICO EIRELI lO IJND PIRELLI 
,. 

784,00 
classificado 

Lott- 10 · PNEU 
18SRl4 

23.776.061/0001-40 EXCELENCIA CEITTRO AUTOMOTTVO so l/ND GTRADIAL Vcnc<dor 480,00 LTDAEPP 


