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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021-CPL-SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021-PMPF

O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
06.208.946/0001-24, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, na cidade de Porto Franco/MA, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração,
Sr. Raimundo Antônio Araújo Barros, Ordenador de Despesa, Decreto Municipal Nº. 004/2021, brasileiro, divorciado,
servidor público, portador da cédula de identidade RG n.º 050322512013-9, SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o n.º
215.867.483-00, no uso de suas atribuições legais, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na
forma presencial, no sistema de REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, publicado no Diário Oficial do Município em
23/06/21, Processo Administrativo nº 23/2021-SMA, RESOLVE registrar o preço 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, Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em conformidade com as disposições a
seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Aquisição de Carne Bovina, para atender as demandas das Secretarias do Município de
Porto Franco, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo II, do Edital do Pregão Presencial nº
001/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDOR
2.1. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta.

Item Descrição Quant. Unid. Preço Unit.
Registrado

Total

1 Carne bovina magra: sem osso,
cortada em cubos, congelada, cor
vermelho-vivo e com odor
agradável, sabor e aspecto próprio,
sem manchas esverdeadas ou de
outra coloração, proveniente de
animais abatidos em abatedouros
registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo
inspeção. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue
semanalmente, de acordo com

9.750 KG 25,00 243.750,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 878d17c83eb54031ee5789af1a2261e306b40d4a

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



Porto Franco - MA :: Diário Oficial - Edição 134 :: Terça, 29 de Junho de 2021 :: Página 2 de 6

P
ág

in
a 

2 
de

 6

cronograma a ser fornecido pela
Secretaria de Educação. Embal. até
2 Kg.

2 Carne bovina magra: sem osso,
cortada em cubos, congelada, cor
vermelho-vivo e com odor
agradável, sabor e aspecto próprio,
sem manchas esverdeadas ou de
outra coloração, proveniente de
animais abatidos em abatedouros
registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo
inspeção. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue
semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela
Secretaria de Educação. Embal. até
2 Kg.

3.250 KG 25,00 81.250,00

3 Carne bovina de 2ª moída: sem
osso, congelada, cor vermelho-vivo
e com odor agradável, sabor e
aspecto próprio, sem manchas
esverdeadas ou de outra coloração,
proveniente de animais abatidos
em abatedouros registrados e
fiscalizados pelas autoridades
competentes, tendo inspeção. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue
semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela
Secretaria de Educação. Embal. até
2 Kg.

8.100 KG 18,00 145.800,00

4 Carne bovina de 2ª moída: sem
osso, congelada, cor vermelho-vivo
e com odor agradável, sabor e
aspecto próprio, sem manchas
esverdeadas ou de outra coloração,
proveniente de animais abatidos
em abatedouros registrados e
fiscalizados pelas autoridades
competentes, tendo inspeção. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue
semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela
Secretaria de Educação. Embal. até
2 Kg.

2.700 KG 18,00 48.600,00

5 Carne de Sol: sem osso, cor
vermelho-vivo e com odor
agradável, sabor e aspecto próprio,

1.800 KG 24,00 43.200,00
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sem manchas esverdeadas ou de
outra coloração, proveniente de
animais abatidos em abatedouros
registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo
inspeção. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue
semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela
Secretaria de Educação.
Embalagem até 2 Kg.

6 Carne bovina (alcatra) bifada de
1ª, Fresca; embalada em saco
plástico DE polietileno com
temperatura de refrigeração, em
embalagem de 1 KG. Carne magra,
cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas esverdeadas. Com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas.

200 KG 28,00 5.600,00

7 Carne bovina inteira de 1ª
Fresca. Embalada em plástico de
polietileno com temperatura de
refrigeração em embalagem de 1
kg. Coxão mole magro de 1ª, cor
própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor
próprio.

200 KG 25,00 5.000,00

8 Carne bovina moída de 2ª Fresca.
Embalada em saco plástico de
polietileno com temperatura de
refrigeração, em embalagem de 1
KG. Cor, cheiro e sabor próprios,
sem manchas esverdeadas, com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas.

200 KG 21,00 4.200,00

VALOR TOTAL 580.400,00

2.2. Dados do fornecedor classificado.

CNPJ/MF nº 19.720.625/0001-56 Razão Social: H S MIRANDA SOBRINHO
Endereço: AVENIDA BR 010, S/N, ZONA
RURAL

CEP: 65970-000

Telefone: 99-98239-7192 Fax:
Endereço Eletrônico: lunanunes73@gmail.com Representante: Antonio Henrique Santos

Miranda Sobrinho
RG nº 041265992010-1 Órgão

Exp./UF:
SSP/MA

CPF nº 006.382.593-71

RG nº 041265992010-1 Órgão Exp./UF: SSP/MA CPF nº 006.382.593-71
2.3. Órgãos Participantes.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SME E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
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HUMANOS-SMAS.
2.4. Do quantitativo por órgão participante:
Secretaria Municipal de Educação

Item Descrição Unid. Quant.
1 Carne bovina magra: sem osso, cortada em cubos, congelada, cor

vermelho-vivo e com odor agradável, sabor e aspecto próprio, sem
manchas esverdeadas ou de outra coloração, proveniente de
animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo inspeção. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela Sec. de Educação. Emb. até 2 Kg.

KG 9.750

2 Carne bovina magra: sem osso, cortada em cubos, congelada, cor
vermelho-vivo e com odor agradável, sabor e aspecto próprio, sem
manchas esverdeadas ou de outra coloração, proveniente de
animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo inspeção. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela Sec. de Educação. Emb. até 2 Kg.

KG 3.250

3 Carne bovina de 2ª moída: sem osso, congelada, cor vermelho-vivo
e com odor agradável, sabor e aspecto próprio, sem manchas
esverdeadas ou de outra coloração, proveniente de animais
abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo inspeção. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela Sec. de Educação. Emb. até 2 Kg.

KG 8.100

4 Carne bovina de 2ª moída: sem osso, congelada, cor vermelho-vivo
e com odor agradável, sabor e aspecto próprio, sem manchas
esverdeadas ou de outra coloração, proveniente de animais
abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas
autoridades competentes, tendo inspeção. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem devidamente
identificadas devendo ser entregue semanalmente, de acordo com
cronograma a ser fornecido pela Sec. de Educação. Emb. até 2 Kg.

KG 2.700

5 Carne de Sol: sem osso, cor vermelho-vivo e com odor agradável,
sabor e aspecto próprio, sem manchas esverdeadas ou de outra
coloração, proveniente de animais abatidos em abatedouros
registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes, tendo
inspeção. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Embalagem devidamente identificadas devendo ser entregue
semanalmente, de acordo com cronograma a ser fornecido pela
Secretaria de Educação. Embalagem até 2 Kg.

KG 1.800

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Item Descrição Unid. Quant.
6 Carne bovina (alcatra) bifada de 1ª, Fresca; embalada em saco

plástico DE polietileno com temperatura de refrigeração, em
embalagem de 1 KG. Carne magra, cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas esverdeadas. Com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.

KG 200

7 Carne bovina inteira de 1ª Fresca. Embalada em plástico de KG 200
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polietileno com temperatura de refrigeração em embalagem de 1 kg.
Coxão mole magro de 1ª, cor própria, sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio.

8 Carne bovina moída de 2ª Fresca. Embalada em saco plástico de
polietileno com temperatura de refrigeração, em embalagem de 1 KG.
Cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

KG 100

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.
4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e
nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do
licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 001/2021, que é
parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o
fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.
6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato,
observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2021.
6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que
tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo
estabelecido pelos órgãos participantes.
6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato.
6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o
fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento
contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por
ordem de classificação, os demais fornecedores.
6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:
6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;
6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não
podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a
pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo
de Referência e no Edital do Pregão Presencial 001/2021.
8. DA DIVULGAÇÃO
8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
nos termos da lei.
8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.

Porto Franco (MA), 24 de junho de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão Gerenciador

A H S MIRANDA SOBRINHO
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Antônio Henrique Miranda Santos Sobrinho
Empresa
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