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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2020. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL IGARAPÉ-AÇU, órgão municipal com sede na Av. Barão do Rio 
Branco, n° 3635, Bairro Centro, CEP: 68.725-000, Município de Igarapé - Açu-PA, CNPJ: 
05.149.117/0001-55, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito, Sr. NIVALDO SILVIO COSTA FERREIRA, portador do CPF nº 401.448.102-63, e 
portador da identidade RG/ n.º 20093 PM/PA e as empresas BRASIL NORTE COMERCIO DE 
MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA – EPP; C FREITAS & A FREITAS LTDA; FF DE 
ALENCAR EIRELI; FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; G LOPES 
DOS SANTOS EIRELI, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 
forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2020, 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 nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em 
conformidade com as disposições a seguir:  
 
 1. DO OBJETO  
 
1.1 Registro de Preço para futura ou eventual contratação de pessoa jurídica para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS destinados a atender as necessidades 
de todas as secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu Pará. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.    
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) 
proposta (s) são as que seguem:  

  

Empresa: Brasil Norte Comercio de Materiais em Geral e Serviços LTDA - EPP 

CNPJ: 24.011.497/0001-01 

End.: Av. Engenheiro Paulo Titan, N° 183 Térreo, Bairro Nova Olinda, CEP: 68.742-025 / Castanhal 
PA 

Fone/Fax: (91) 98118-3011 / (91) 985590254 

E-mail: brasilnortepa@gmail.com  

Representante Legal: Alexandre Magno de Souza 

 Item Especificação  Und Quant Marca 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

41 Biscoito salgado amanteigado de 400g Und 5.170 Hileia R$ 2,57 
R$ 

13.286,90 

42 

Biscoito Tipo Rosquinha, sabores variados 
Cx 12 x 400g. Biscoito de rosquinha - 
sabores: ao leite, coco e chocolate, caixa 
c 12 pacotes de 400g, embalagem 
plástica, duplamente protetora de 400g, 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 

Caixa 1.005 Hileia R$ 34,00 
R$ 

34.170,00 

mailto:brasilnortepa@gmail.com
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mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

46 
Cereal de farinha de arroz sabor (milho) 
adicionado 9 vitaminas, nutripotec, e ferro, 
lata com 400 g 

Und 1.210 Maratá R$ 7,00 R$ 8.470,00 

51 Macarrão para sopa 500g Und 2.570 Hileia R$ 2,19 R$ 5.628,30 

54 Massa para Sopa 500g Und 1.307 Hileia R$ 2,00 R$ 2.614,00 

76 

Cebola branca de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 3.708 
Regiona

l 
R$ 2,65 R$ 9.826,20 

79 

Chuchu regional de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 760 
Regiona

l 
R$ 2,85 R$ 2.166,00 

108 

Achocolatado em pó, adicionado de 
vitaminas, minerais e ferro, embalagem 
original, contendo dados da empresa, selo 
da ANVISA, prazo de validade, Pct. 400g  

Und 2.925 Leitino R$ 3,00 R$ 8.775,00 

119 Milho Verde em conserva 200g drenado Und 3.030 Bonare R$ 1,75 R$ 5.302,50 

128 

Polpa de fruta congelada (acerola) 
embalagem plástica transparente, atóxica, 
industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.  
Embalagens de 1 kg 

Kg 10.430 
Nutrin 
Polpas 

R$ 5,00 
R$ 

52.150,00 

130 
Bebida Láctea com polpa de frutas em 
garrafa de 180G  

GAR 2.700 
Flaboya

nt 
R$ 1,29 R$ 3.483,00 

137 Queijo tipo mussarela  Kg 4.735 
Giroland

a 
R$ 23,48 

R$ 
111.177,80 

Valor Total R$ 257.049,70 

  
 

Empresa: C Freitas & A Freitas LTDA 

CNPJ: 15.017.756/0001-10 

End.: Rua Dr° Lauro Sodré, N° 1843, Bairro: Piçarreira, Igarapé-Açu  

Fone/Fax: (91) 98481-2236 

E-mail: cleybergoete555@gmail.com 

Representante Legal: Cleyber Goete Freitas da Costa 

 Item Especificação  Und Quant Marca 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

mailto:cleybergoete555@gmail.com
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22 

Milho para canjica branco (mungunzá) - 
embalagem plástica atóxica, transparente, 
com 500g e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

Und 1.100 Mariza R$ 2,20 R$ 2.420,00 

47 

Flocos de milho, pré cozido - preparo 
rápido, embalagem plástica de 500g e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

Und 1.620 Nutrivita R$ 1,00 R$ 1.620,00 

48 Macarrão cortado pacotes de 1 kg Kg 3.500 Carlito R$ 2,50 R$ 8.750,00 

50 

Macarrão de sêmola, tipo espaguete nº 0- 
com ovos e glúten, embalagem de 1KG 
plástica atóxica, atóxica e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Kg 2.069 Carlito R$ 2,95 R$ 6.103,55 

71 

Alface, nova, peça grande, folha verde e 
viçosa, sem manchas pretas, de primeira 
qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de 
maturação que lhe permita suportar a 
manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos. 
Pct /120 Gr  

Und 2.205 Regional R$ 2,90 R$ 6.394,50 

72 

Alho, de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 1.149 Regional R$ 18,40 
R$ 

21.141,60 

73 

Batata doce de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

KG 958 Regional R$ 3,75 R$ 3.592,50 

74 

Batata tipo inglesa de primeira qualidade, 
in natura, firme, sem lesões, perfurações 
ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 2.170 Regional R$ 2,80 R$ 6.076,00 
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75 

Beterraba de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 1.808 Regional R$ 3,90 R$ 7.051,20 

77 

Cenoura de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 2.224 Regional R$ 6,00 
R$ 

13.344,00 

78 

Cheiro verde de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos.  Pct c/120g 

Und 2.474 Regional R$ 4,50 
R$ 

11.133,00 

80 

Couve flor in natura regional, de primeira 
qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de 
maturação que lhe permita suportar a 
manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 270 Regional R$ 10,50 R$ 2.835,00 

81 

Couve manteiga em folha de primeira 
qualidade, in natura, firme, folhas verdes, 
sem perfurações ou cortes, que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. Maço c/ 120 g 

Maço 1.310 Regional R$ 1,75 R$ 2.292,50 

83 

Mandioca regional (Macaxeira), de 
primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a 
manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.160 Regional R$ 2,45 R$ 2.842,00 

84 

Milho Verde de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Und 870 Regional R$ 2,50 R$ 2.175,00 

85 
Pepino de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 

Kg 834 Regional R$ 5,50 R$ 4.587,00 
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com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

86 

Pimenta de Cheiro, de primeira qualidade, 
in natura, firme, sem lesões, perfurações 
ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 292 Regional R$ 9,00 R$ 2.628,00 

87 

Pimentão, de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 767 Regional R$ 6,85 R$ 5.253,95 

90 

Tomate regional, de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 5.845 Regional R$ 5,80 
R$ 

33.901,00 

92 

Abacaxi, de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 2.025 Regional R$ 3,45 R$ 6.986,25 

97 

Maçã "nacional", de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 1.445 Regional R$ 4,20 R$ 6.069,00 

98 

Pera de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 1.005 Regional R$ 8,75 R$ 8.793,75 

99 

Uva de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 

Kg 1.584 Regional R$ 11,90 
R$ 

18.849,60 
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por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

101 

Pão de sal, tipo francês unidade de 50 g, 
duas entregas diárias 7:00 da manhã e 
13:00 da tarde. * pão fresco nas duas 
entregas. 

Und 30.600 Regional R$ 0,55 
R$ 

16.830,00 

107 
 Água mineral sem gás galão de 
20.LITROS 

Und 15.450 
Nossa 
Agua 

R$ 6,85 
R$ 

105.832,50 

115 Ketchup Vidro 250ml Und 830 Quero R$ 2,20 R$ 1.826,00 

118 Maionese pacote 500g Und 1.240 Quero R$ 4,50 R$ 5.580,00 

121 Óleo de Girassol 900 ml Und 5.425 Salada R$ 0,07 R$ 379,75 

123 Óleo de soja 900ml embalagem pet  Und 16.215 Soya R$ 3,95 
R$ 

64.049,25 

125 
Seleta de legumes em conserva 200g 
drenado 

Und 2.570 Quero R$ 1,90 R$ 4.883,00 

127 

Polpa de fruta congelada (abacaxi) 
embalagem plástica transparente, atóxica, 
industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.  
Embalagens de 1 kg 

Kg 2.530 Regional R$ 7,40 
R$ 

18.722,00 

129 

Polpa de fruta regionais (Cupuaçu), 
embalagem plástica transparente, atóxica, 
industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.  
Embalagens de 1 kg 

Kg 2.754 Regional R$ 10,90 
R$ 

30.018,60 

131 Leite de vaca in natura litros Litros 1.160 Regional R$ 4,00 R$ 4.640,00 

133 
Leite desnatado UHT embalagem tetra 
Park embalagem de 1 litro 

Litros 1.970 
Piracanju

ba 
R$ 3,40 R$ 6.698,00 

136 

Leite em pó para lactantes 6 meses a 1 
ano adicionado de ferro, vitaminas, 
minerais e LC-PUFAS (liquido cadeia 
longa) carboidratos 100% lactose, não 
contém glúten lata de 400 g 

Und 600 Nestle R$ 28,00 
R$ 

16.800,00 

Valor Total R$ 461.098,50 

 

Empresa: FF de Alencar Eireli 

CNPJ: 09.165.782/0001-93 

End.: Alameda Osasco, N° 2612, Bairro Estrela, CEP: 68.743-280, Castanhal / PA 

Fone/Fax: (91) 98453-9449 

E-mail: estrela.dalva01@hotmail.com 
Representante Legal: Fábio Ferreira de Alencar 

 Item Especificação  Und Quant Marca 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

mailto:estrela.dalva01@hotmail.com
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82 

Limão Regional tipo "japonês" de 
primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de 
maturação que lhe permita suportar a 
manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.137 Fort Fruit R$ 2,00 R$ 2.274,00 

89 

Repolho de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 1.245 Fort Fruit R$ 4,40 R$ 5.478,00 

94 

Mamão papaia regional, de primeira 
qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de 
maturação que lhe permita suportar a 
manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.570 Fort Fruit R$ 3,20 R$ 5.024,00 

95 

Melancia regional, de primeira qualidade, 
in natura, firme, sem lesões, perfurações 
ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 2.450 Fort Fruit R$ 2,04 R$ 4.998,00 

96 

Melão, de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 1.980 Fort Fruit R$ 5,44 
R$ 

10.771,20 

Valor Total R$ 28.545,20 

 

Empresa: Forte Mix Comercio de Alimentos e Serviços LTDA 

CNPJ: 14.674.168/0001-97 

End.: Rua São Benedito, N° 660, Bairro Sacramenta, Belém / PA, CEP 66.120-260 

Fone/Fax: (91) 2121 – 4338 / (91) 98898-7169 

E-mail: fortemixbelem@gmail.com 

Representante Legal: Marina Ferreira Rodrigues 

 Item Especificação  Und Quant Marca 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

21 Fubá de milho Pct 1kg Und 1.478 Yoki R$ 2,68 R$ 3.961,04 

24 

Bombons de Chocolate em embalagem 
caixa de 400 g e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 

Caixa 2.322 Arcor R$ 8,05 
R$ 

18.692,10 

mailto:fortemixbelem@gmail.com
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partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

28 

Fermento químico em pó - embalagem 
plástica de 100g e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

Und 669 Mariza R$ 2,78 R$ 1.859,82 

33 Refrigerante de 2 L de 1ª cola/ lar/ uva Und 3.680 Sullper R$ 4,90 
R$ 

18.032,00 

35 Refrigerante de 600 ml Und 948 Garoto R$ 1,88 R$ 1.782,24 

43 Bolacha água e sal de 400g Und 3.380 Trigolino R$ 2,49 R$ 8.416,20 

44 
Bolacha doce tipo maisena, pacotes 
individuais de 400g 

Und 3.210 Soya R$ 2,44 R$ 7.832,40 

45 
Cereal de farinha de arroz sabor (arroz) 
adicionado 9 vitaminas, nutripotec, e 
ferro, lata com 400 g 

Und 1.110 Marata R$ 3,78 R$ 4.195,80 

49 

Macarrão de sêmola, tipo espaguete - 
com ovos e glúten, Fardo com 10 Pct de 
500 g, embalagem plástica atóxica, 
atóxica e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Fardo 940 Princesa 
R$ 

18,48 
R$ 

17.371,20 

56 Carne bovina (patinho) in natura fresca Kg 10.200 
Quality 
Beef 

R$ 
19,99 

R$ 
203.898,00 

58 
Carne bovina (sem osso) tipo músculo 
moída in natura fresca. 

Kg 8.650 
Quality 
Beef 

R$ 
18,40 

R$ 
159.160,00 

59 Carne bovina sem osso tipo de I Kg 13.920 
Quality 
Beef 

R$ 
22,98 

R$ 
319.881,60 

60 

Coxa e Sobrecoxa de frango, 
industrialmente embalada, com SIF, 
congelada, embalagem plástica 
transparente atóxica não reciclada, 
contendo informações sobre o fabricante 
e datas de processamento e validade 
congelado em embalagem de 1 kg. 

Kg 7.170 Americano R$ 6,99 
R$ 

50.118,30 

62 

Frango Inteiro com osso: congelado, 
limpo, aspecto: próprio da espécie, sem 
manchas, não amolecido nem pegajoso, 
sem odor. Embalado em saco plástico, 
não atóxico, limpo, embalagem 
resistente ao transporte, que garante a 
integridade do produto até o seu 
consumo. 

Kg 10.350 Avispa R$ 6,38 
R$ 

66.033,00 

64 Mortadela de frango   Kg 690 Americano R$ 5,20 R$ 3.588,00 

65 Mortadela de suíno Kg 810 Frimesa R$ 5,45 R$ 4.414,50 

66 
Peixe Congelado, Resfriada, limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da 

Kg 4.500 
Forte do 
Pescado 

R$ 
13,78 

R$ 
62.010,00 
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espécie, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas, odor; próprio, embaladas 
em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. 

67 

Presunto fatiado sem gordura 
acondicionado em embalagem plástica, 
transparente, atóxica, não reutilizável, 
com informações sobre o fabricante e 
datas de validade e de processamento. 

Kg 5.000 Peperi 
R$ 

12,48 
R$ 

62.400,00 

100 
Pão doce "tipo batata" unidade de 50 g * 
entrega conforme solicitação 

Und 16.700 
Forte Mix 
Pães e 
Bolos 

R$ 0,59 R$ 9.853,00 

105 
 Água mineral sem gás, embalagem 
garrafa de 500 ML Pct com 24 garrafa 

Pct 2.550 Polar R$ 1,84 R$ 4.692,00 

109 Azeite de dendê vidro 200 ml Und 390 Marisa R$ 2,99 R$ 1.166,10 

110 Azeite de oliva extra virgem 400 ml Und 331 Galo 
R$ 

11,78 
R$ 3.899,18 

111 Carne em conserva 340g Und 2.890 
Pampean

o 
R$ 4,78 

R$ 
13.814,20 

112 Creme de Leite 200.g Und 2.816 Triangulo R$ 2,18 R$ 6.138,88 

113 Extrato de Tomate em copo 300g Und 2.374 Quero R$ 2,48 R$ 5.887,52 

114 Goiabada lata 600.gr Und 1.178 Plock R$ 4,74 R$ 5.583,72 

116 Leite condensado lt 395 Gr Und 3.644 Triangulo R$ 3,64 
R$ 

13.264,16 

117 Leite de Coco 200ml Und 1.406 Vitacoco R$ 1,78 R$ 2.502,68 

120 Molho de Tomate 190g Und 2.960 Quero R$ 1,58 R$ 4.676,80 

124 Sardinha enlatada125.g Und 2.244 Pescador R$ 2,68 R$ 6.013,92 

134 Leite em Pó Integral lata 450g Und 3.550 Rio Forte R$ 4,68 
R$ 

16.614,00 

135 

Leite em pó para lactantes 0 a 6 meses 
adicionado de ferro, vitaminas, minerais 
e LC-PUFAS (liquido cadeia longa) 
carboidratos 100% lactose, não contém 
glúten lata de 400 g 

Und 600 Nestle 
R$ 

27,95 
R$ 

16.770,00 

138 Caldo de Carne com 2 cubos de 19g Und 990 Kitano R$ 2,45 R$ 2.425,50 

139 Caldo de galinha c/ 2 cubos Und 790 Kitano R$ 2,38 R$ 1.880,20 

140 Canela moída pacotes de 90 g Und 210 Mariza R$ 2,00 R$ 420,00 

142 Colorau 100 g Und 1.585 Mariza R$ 0,44 R$ 697,40 

144 Erva doce embalagem de 50 g  Und 447 Mariza R$ 2,05 R$ 916,35 

145 Pimenta do reino moída de 100 g Und 1.204 
Moinho 
Nazaré 

R$ 6,00 R$ 7.224,00 

146 

Sal refinado iodado - embalagem 
plástica atóxica de 1kg, com rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Kg 715 Pirâmide R$ 1,05 R$ 750,75 

147 Tempero Completo com pimenta Unid 715 Dusul R$ 2,38 R$ 1.701,70 

148 Tempero Completo s/ Pimenta Und 736 Dusul R$ 3,05 R$ 2.244,80 
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149 
Tempero em pó sachê para arroz, feijão 
e carne Pct c/ 12 saches de 60 G 

Pct 662 Marata R$ 2,00 R$ 1.324,00 

Valor Total R$ 1.144.107,06 

 

Empresa: G Lopes dos Santos Eireli 

CNPJ: 32.325.486/0001-24 

End.: Avenida Cesar Bandeira, N° 10, Bairro Centro, Bacuri / MA 

Fone/Fax: (98) 98928-6943 / (98) 98477-7012 

E-mail: dgx621@gmail.com 

Representante Legal: Gabriel Lopes dos Santos 

 Item Especificação  Und Quant Marca 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Açúcar cristal especial - acondicionado 
em embalagem plástica resistente, 
contendo 1kg cada, rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Kg 19.740 
Guanaba

ra 
R$ 1,90 

R$ 

37.506,00 

2 

Arroz branco longo fino tipo 1 - 
beneficiado, polido, grão inteiros, longo e 
fino, isento de sujidades, matérias 
estranhos e umidade, acondicionado em 
embalagem plástica de 5Kg e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Und 3.080 
Namorad

o 
R$ 

11,90 
R$ 

36.652,00 

3 

Arroz branco longo fino tipo 1 - 
beneficiado, polido, grão inteiros, longo e 
fino, isento de sujidades, matérias 
estranhos e umidade, Fardo com 30 
pacotes de 1 Kg e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Fardo 1.714 
Namorad

o 
R$ 1,99 R$ 3.410,86 

4 

Café em pó torrado e moído - com 
cafeína, embalagem plástica a vácuo 
protetora de 250g, rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

Und 23.240 
Santa 
Clara 

R$ 3,40 
R$ 

79.016,00 

5 

Charque ponta de agulha - pacote de até 
500g preparado com carne bovina de boa 
qualidade salgada curada seca de 
consistência firme, com cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades e materiais 
estranhos, embalado á vácuo, em sacos 

Und 6.585 
Independ

ência 
R$ 

12,40 
R$ 

81.654,00 

mailto:dgx621@gmail.com


 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

 

plásticos transparentes e atóxicos e 
resistentes e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses. 

6 

Feijão carioca - tipo 1, constituído de 
grãos inteiros e sadios, isentos de 
sujidades, em embalagem plástica atóxica 
de 1kg e rotulagem nutricional obrigatória. 
E validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Kg 14.230 Dona Dê R$ 3,60 
R$ 

51.228,00 

7 

Feijão preto - tipo 1, constituído de grãos 
inteiros e sadios, isentos de sujidades, em 
embalagem plástica atóxica de 1kg e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. 

Kg 8.437 Dona Dê R$ 3,65 
R$ 

30.795,05 

8 

Margarina com sal - embalagens c/ peso 
líquido de 500g e rotulagem nutricional 
obrigatória e validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Und 3.630 Primor R$ 2,75 R$ 9.982,50 

9 

Margarina com sal -embalagens c/ peso 
líquido do balde de 15kg e rotulagem 
nutricional obrigatória e validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

Und 115 Primor 
R$ 

59,80 
R$ 6.877,00 

10 

Margarina embalagens c/ peso líquido de 
250g e rotulagem nutricional obrigatória e 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Und 2.760 Primor R$ 0,99 R$ 2.732,40 

11 

Ovo branco de galinha- tamanho médio, 
isento de sujidades, embalado em 
embalagem apropriada, prazo mínimo de 
validade 15 dias, contados a partir do 
recebimento do produto, demais 
condições de acordo com a norma de 
saúde/ sanitárias vigentes. (ANVISA, SIF, 
INMETRO e outras).  

Und 12.216 Avine R$ 0,25 R$ 3.054,00 

12 

Vinagre de vinho branco - isento de 
corante artificiais, ácidos orgânicos e 
minerais, livre de sujidades, 
acondicionados em frascos plásticos com 
tampa inviolável, hermeticamente 
fechado, de 750ml e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

Und 2.835 Castelo R$ 1,90 R$ 5.386,50 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

 

13 

Vinagre de vinho tinto - isento de corante 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais, 
livre de sujidades, acondicionados em 
frascos plásticos com tampa inviolável, 
hermeticamente fechado, de 750ml e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante 

Und 1.640 Castelo R$ 2,45 R$ 4.018,00 

14 

Amido de milho - isento de sujidades e 
umidade, acondicionado em embalagem 
plástica atóxica ou em caixa de 200g e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

Und 1.560 Apti R$ 1,55 R$ 2.418,00 

15 Creme de milho em pacotes de 200 g Und 1.140 Sinhá R$ 1,95 R$ 2.223,00 

16 

Farinha de mandioca regional, em 
embalagem plástica atóxica de 500 g e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante 

Kg 5.794 Regional R$ 2,60 
R$ 

15.064,40 

17 

Farinha de milho tipo milharina em 
embalagem plástica atóxica de 1 kg e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante 

Pct 5.070 Ki Caldo R$ 0,85 R$ 4.309,50 

18 

Farinha de Tapioca em embalagem 
plástica atóxica de 500 g e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Pct 5.850 Ki Caldo R$ 3,99 
R$ 

23.341,50 

19 

Farinha de trigo especial, com fermento, 
em embalagem plástica atóxica de 1kg e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante 

Kg 5.460 Mirella R$ 3,00 
R$ 

16.380,00 

20 

Farinha de trigo especial, sem fermento, 
em embalagem plástica atóxica de 1kg e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante 

Kg 2.400 Mirella R$ 2,95 R$ 7.080,00 

23 

Adoçante líquido - (aspartame ou 
sacarose), embalagem de 100ml com 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 

Und 277 Adocyl R$ 1,60 R$ 443,20 
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mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

25 

Bombons Frutas em embalagem pacote 
de 700 g e rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Und 1.730 

Sortidas 
Rechead

os 
R$ 7,40 

R$ 
12.802,00 

26 

Chá sabores diversos, embalagem caixa 
com 10 sachê de 10g e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Und 1.172 Maratá R$ 3,60 R$ 4.219,20 

27 Confeito para Bolo  Und 510 Mil Cores R$ 1,40 R$ 714,00 

29 
Gelatina diversos sabores, Embalagem: 
caixa com 85g, data de fabricação, prazo 
de validade e número do lote. 

Und 214 
Dr. 

Oetker 
R$ 1,15 R$ 246,10 

30 

Gelo em barra de 25 kg água limpa, em 
embalagem plástica transparente, atóxica, 
industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

Barra 6.170 Bon Gelo R$ 8,00 
R$ 

49.360,00 

31 Refresco natural de caju garrafa de 500ml Und 2.975 Da Fruta R$ 1,85 R$ 5.503,75 

32 Refresco natural de goiaba garrafa 500ml Und 2.030 Da Fruta R$ 2,10 R$ 4.263,00 

34 Refrigerante de 2 litros fardo com 6 Und Und 9.060 
Viva 

Schin 
R$ 4,80 

R$ 
43.488,00 

36 Suco S/ açúcar 15x25 g CX 650 Suvalan 
R$ 

25,50 
R$ 

16.575,00 

37 Sucos em pó 15X45g CX 1.113 Frisco R$ 0,83 R$ 923,79 

38 

Aveia em flocos - floco fino, regulares, 
embalagem plástica ou em caixas com 
500g e rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 02 (dois) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

Und 1.318 Nestlé R$ 2,05 R$ 2.701,90 

39 

Biscoito doce tipo Maria com glúten, sabor 
tradicional, embalagem plástica 
duplamente protetora de 400g, com 
rotulagem nutricional obrigatória. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

Und 6.200 Trigolino R$ 1,90 
R$ 

11.780,00 

40 
Biscoito salgado - cream cracker, cx. 10 x 
400 g, amanteigado, embalagem plástica 

Caixa 1.846 Trigolino 
R$ 

19,95 
R$ 

36.827,70 
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duplamente, com rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

52 Massa de Arroz 1kg Und 585 
Namorad

o 
R$ 5,98 R$ 3.498,30 

53 Massa de Aveia 500g Und 785 Nestlé R$ 5,56 R$ 4.364,60 

55 

Carne com osso, tipo PONTA DE 
AGULHA. Carne de 3º terceira categoria. 
Resfriada, limpa, aspecto: próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa, 
cor: própria da espécie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor; 
próprio, tipo de corte: Costela com osso, 
embaladas em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo, não violado, resistente, 
que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. 

Kg 29.266 Regional 
R$ 

15,90 
R$ 

465.329,40 

57 
Carne bovina (sem osso) tipo musculo in 
natura fresca. 

Kg 6.880 Regional 
R$ 

17,88 
R$ 

123.014,40 

61 

Filé de Peixe Resfriada, limpa, aspecto: 
próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa, cor: própria da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas, 
odor; próprio, tipo de corte: em files, 
embaladas em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo, não violado, resistente, 
que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. 

Kg 5.450 Regional 
R$ 

15,40 
R$ 

83.930,00 

63 

Linguiça tipo calabresa - resfriada, 
industrialmente embalada, com SIF, 
embalagem plástica transparente atóxica 
não reciclada, contendo informações 
sobre o fabricante e datas de 
processamento e validade. Será 
comprado por gramas 

Kg 5.180 Nicolini 
R$ 

14,30 
R$ 

74.074,00 

68 

Salsicha bovina tipo hot dog. - 
acondicionado em embalagem plástica, 
transparente, atóxica, não reutilizável, 
com informações sobre o fabricante e 
datas de validade e de processamento. 

Kg 799 Copacol R$ 6,05 R$ 4.833,95 

69 

Abobora regional (tipo japonesa) de 
primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a 
manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 825 Igarashi R$ 1,85 R$ 1.526,25 

70 
Abobora regional de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 

Kg 581 Regional R$ 1,85 R$ 1.074,85 
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cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

88 

Quiabo regional de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 310 Igarashi R$ 5,50 R$ 1.705,00 

91 

Vagem de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, 
com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 360 Igarashi R$ 8,65 R$ 3.114,00 

93 

Banana regional de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou 
cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e 
conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 2.519 Igarashi R$ 3,09 R$ 7.783,71 

102 
Pão doce com cobertura de glacê, 
unidade de 50G*Entrega conforme 
solicitação. 

Und 4.100 Regional R$ 0,64 R$ 2.624,00 

103 
Pão massa fina tipo hot dog. unidade de 
50G *Entrega conforme solicitação. 

Und 31.450 Regional R$ 0,74 
R$ 

23.273,00 

104 
 Água mineral sem gás, embalagem 1.5 
LT 

Und 9.446 Cristal R$ 2,60 
R$ 

24.559,60 

106 
 Água mineral sem gás embalagem copo 
de 200 ML Pct com 24 copos 

Pct 1.500 Cristal R$ 0,33 R$ 495,00 

122 Óleo de Milho 900 ml Und 5.250 Sinhá R$ 3,99 
R$ 

20.947,50 

126 

Açaí liquido in natura - tirado a polpa no 
dia da entrega, acondicionado em 
embalagem plástica transparente, atóxica. 
Cada embalagem deve conter 1 Lt. 

 LT 3.080 Igarashi R$ 9,99 
R$ 

30.769,20 

132 
Leite de soja (adicionado de vitaminas, 
minerais e metionina) Pct de 300 g 

Und 730 Botavo 
R$ 

14,80 
R$ 

10.804,00 

141 Coentro seco e moído 100 g Und 515 Mariza R$ 5,50 R$ 2.832,50 

143 Condimento Misto 100 g Und 665 Mariza R$ 2,99 R$ 1.988,35 

Valor Total R$ 1.505.517,96 

 
2.1.2 O Valor Global Anual será de até R$ 3.396.318,42 (Três Milhões e Trezentos e Noventa e 
Seis Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Dois Centavos).  
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2.1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de Prestação igualdade 
de condições.  
 
  3.    DA VIGENCIA DA ATA   
 
3.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 meses, contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 
3.2. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos limites do artigo 12 do 
Decreto nº 7.892, de 2013 e do artigo 57, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos destas 
normas, com observância do prazo máximo de doze meses, computada a prorrogação.  
 
  4. DOS ORGÃOS PARTICIPANTE   
 
4.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Assistência Social Igarapé-Açu.  
 
4.2. Não haverá órgãos participantes  
 
4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Sistema de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  
 
4.4. As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços.  
 
4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 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.  
 
4.6. Ao órgão não participante que aderir a presente ata competem os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO   
 
5.3. 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 ao (s) fornecedor (ES).  
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5.4. 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.  
 
5.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
 
5.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
 
5.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e.  
 
5.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
 
5.7. 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.  
 
5.8.  O registro do fornecedor será cancelado quando:  
 
5.8.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  
 
5.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela  
Administração, sem justificativa aceitável;  
 
5.8.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou.  
 
5.8.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).  
 
5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
5.10. 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:  
 
5.10.1.  Por razão de interesse público; ou.  
 
5.10.2.  A pedido do fornecedor.  
 
6. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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6.1. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores.  
 
6.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:  
 
6.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado;  
 
6.2.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicação de penalidade;  
 
6.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a 
ordem de classificação original do certame.  
 
6.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá:  
 
6.4. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado nos termos da alínea “d” d o inciso II d o caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadore 
s ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  
 
6.5. Caso inviável ou frustrado a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  
 
6.6. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando 
cabível.  
 
6.7. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.  
 
7.  DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES  
 
7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da 
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente 
ata e será formalizada mediante a) Instrumento contratual;  
b) Emissão de nota de empenho de despesa ou  
c) Autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os 

requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13.  
 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

 

7.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis;  
a) Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou,  
b) Assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.  
 
7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor 
e aceita pela Administração.  
 
7.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
 
7.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.  
 
7.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
 
7.7. A existência de percentual registrado não obriga a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açua 
firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação vigente, sem que caiba aos signatários desta Ata qualquer indenização 
ou recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferência em havendo igualdade de 
condições.  
 
7.8. O compromisso de Prestação (s) Serviço (s), apenas estará caracterizado a partir do 
recebimento, por signatário desta Ata, de Ordem de Fornecimento da unidade requisitante dA 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu decorrente da Ata de Registro de Preços.  
 
7.9. A unidade requisitante entregará uma cópia da referida ordem para o signatário desta Ata 
e guardará para si, para anexação aos autos do processo, outra cópia, de idêntico teor, com a 
especificação da data de entrega do documento e a identificação e assinatura do responsável 
pelo recebimento do documento em nome do signatário.  
 
7.10. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta à Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, /Secretaria Municipal de Administração, 
desde que devidamente comprovada à vantagem e, ainda, ser observado o disposto na 
subcláusula anterior.  
 
7.11. Neste caso, poderão os signatários desta Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente 
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas.  
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7.12. Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estão obrigados a fornecer as 
mercadorias nas quantidades definidas no Anexo I desta Ata, nas condições estabelecidas no 
Edital e em seus Anexos e nesta Ata.  
 
7.13. Cada contrato que por ventura for firmado com o fornecedor terá vigência de 12 (doze) 
meses.  
 
 8. DO FORNECIMENTO   
 
8.1. O fornecimento dos produtos deverão ser, conforme solicitação da Secretaria competente.  
8.2. O (s) Produtos (s) deverão ser entregues no local e no horário definido na Ordem de Serviço 
e/ou Nota de Empenho.  
 
8.3. Correrão por conta dos signatários desta Ata todas as despesas relacionadas a execução 
do serviço, incluindo, entre outras que possam existir, seguros, tributos e encargos trabalhistas 
e previdenciários.  
 
8.4. O (s) serviço (s) estará (ão) sujeito (s) à verificação, pela unidade requisitante, da 
compatibilidade com as especificações pactuadas no Edital e em seus Anexos.  
 
8.5. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o 
fornecimento, nos termos das previsões do Edital e de seus Anexos, o signatário desta Ata 
será notificado para que tome medidas no que tange a mesma no prazo de (24 horas), contada 
do recebimento da notificação, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açue 
independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.  
 
8.6. Se houver diferença entre as quantidades constantes na Ordem de Serviço e/ou Nota de 
Empenho e as efetivamente entregues, o signatário desta Ata deverá providenciar a 
complementação necessária no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contada do 
recebimento da notificação.  
 
8.7. Para todas as operações de transporte, os signatários desta Ata proverão equipamento, 
dispositivos, pessoal e supervisão necessários à execução das tarefas em questão.  
 
8.8. Os serviços deverão ser executados parceladamente de acordo com a necessidade e 
Solicitação da Secretaria Municipal de Administração.  
 
 9. DO PREÇO  
 
9.1. Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar o 
percentual de desconto oferecido no Pregão, devidamente registrado no Anexo I desta Ata, 
sobre os preços da (s) mercadoria (s) que constam no mesmo Anexo.  
 
9.2. Os preços a serem pagos após a aplicação do desconto serão a única e completa 
remuneração pelos fornecimentos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como 
frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas 
relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas.  
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9.3. É vedada a alteração do percentual de desconto registrado durante o prazo de validade 
desta Ata, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 9.4. 
Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura do Município de 
Igarapé-Açu manterá pesquisa frequente dos preços de mercado do (s) serviço (s), de forma 
a verificar a compatibilidade dos preços registrados nesta Ata com os preços praticados no 
mercado.  
 
9.4.1. A Prefeitura, em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que 
os vigentes no mercado, convocará o (s) signatário (s) desta Ata para promover a renegociação 
dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.  
 
10.   DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO 
 
10.1. São obrigações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/Secretaria Municipal de 
Administração: 
  
10.1.1. Permitir o acesso de funcionários dos signatários desta Ata às suas dependências, para a 
entrega das notas fiscais/faturas;  
 
10.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser 
solicitados pelos empregados dos signatários desta Ata;  
 
10.1.3. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Pregão;  
 
10.1.4. Efetuar, periodicamente, pesquisa de preços do (s) serviço (s), a fim de averiguar a 
vantagem da proposta e a média de preços sob a qual será aplicado o percentual de desconto 
ofertado pelos signatários desta Ata;  
 
10.1.5. Efetuar o pagamento devido pela Prestação do (s) serviço (s), desde que cumpridas todas 
as exigências do Edital e de seus Anexos e desta Ata;  
 
10.1.6. Fazer solicitação formal da Secretaria solicitante, para que sejam Prestados os Serviços;  
 
10.1.7. Fiscalizar e acompanhar os serviços desempenhados pela Contratação;  
 
10.1.8. Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer falhas ocorridas, consideradas 
de natureza grave.  
 
10.2. Caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perfeita execução do serviço (s) 
descritos nesta Ata de Registro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigações:  
 
10.2.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
do (s) serviço (s), tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, 
indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;  
 
10.2.2. Efetuar o Serviço dentro das especificações e/ou condições constantes no Edital de  
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Pregão e em seus Anexos;  
 
10.2.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu;  
 
10.2.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Igarapé-
Açu ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do Serviço da (s) mercadoria (s) 
em apreço;  
 
10.2.5. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade 
da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ou bens de terceiros, quando estes tenham sido 
ocasionados por seus empregados durante o Serviço, objeto desta Ata;  
 
10.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de 
Igarapé-Açu obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da 
qualidade do Serviço;  
 
10.2.7. Comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  
 
10.2.8. Emitir mensalmente, relatório dos serviços prestados;  
 
10.2.9. Observar às normas legais de segurança a que está sujeita a atividade;  
 
10.2.10. Manter, durante toda a execução do Serviço, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão.  
 
  11.   OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATO   
 
11.1. Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda, o seguinte:  
 
11.1.1. É expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a 
vigência desta Ata;  
 
11.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Ata, salvo 
se houver prévia autorização da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu.  
 
12.  DO PAGAMENTO   

  
12.1. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte 
documentação, sem os quais não serão atendidos:  
 
12.2 NOTA DE EMPENHO 
 
12.2.1 Atestado de Recebimento e Aprovação, emitido pela Unidade Requisitante;  
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12.3. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE).  
 
12.4. Nenhum pagamento será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à 
alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento.  
 
12.5. O pagamento será efetuado em até o 5 (Quinto) dia subsequente da execução e Serviço, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal (depósito em Conta Corrente do fornecedor), 
acompanhadas:  
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.  

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 
27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do  

FGTS;  
c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, 

§ 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa  de 
Débito.  

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11).  
 
12.6. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente na Secretaria 
Municipal de Administração o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.  
 
12.7. A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas por signatário desta Ata.  
 
12.8. O pagamento efetuado não isentará os signatários desta Ata das responsabilidades 
decorrentes do Serviço.  
 
 13.   DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO    
 
13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 
dará ciência à Administração.  
 
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  
 
13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  
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14.   PENALIDADES  
 
14.1. Os signatários desta Ata estarão sujeitos às seguintes penalidades:  
 
14.1.1. Pagamento de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do contrato 
por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus Anexos, sendo que 
a multa tem de ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu;  
 
14.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, à:  
14.1.2.1. Advertência;  
 
14.1.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado de contratação do Item, no 
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da comunicação oficial;  
 
14.1.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.  
 
14.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o signatário da Ata que:  
 
14.1.3.1. Deixar de assinar a Ata de Registro de Preços;  
14.1.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata;  
14.1.3.3. Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
14.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
14.1.3.5. Fizer declaração falsa;  
14.1.3.6. Cometer fraude fiscal;  
14.1.3.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato.  
 
14.2. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração Pública, o signatário desta Ata ficará isento das penalidades.  
 
14.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas a signatários desta Ata juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  
 
15.   OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATÁRIOS DA  
ATA    
 
15.1. Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá:  
 
15.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;  
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15.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto desta Ata ou em 
conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Igarapé-
Açu;  
 
15.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao Serviço da (s) mercadoria (s), originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência;  
 
15.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de contratações 
decorrentes desta Ata. 
  
 16.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS    
 
16.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.  
 
16.2. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo 
de Referência e a proposta da empresa.  
 
16.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do  
Decreto n° 3.555/00, do Decreto nº 7.892/13, do Decreto nº 3.722/01, da Lei Complementar  
Nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.  
 
 17.   DO FORO    
 
17.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Igarapé-Açu, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no artigo 
102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.  
 
17.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 
(Três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas 
testemunhas abaixo.  

 
 Igarapé-Açu, (PA), 06 de Abril de 2020  

 
 
 
 

_______________________________________ 
NIVALDO SILVIO COSTA FERREIRA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU /PA 
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_______________________________________ 
BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA - EPP 

ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA 
 
 
 
 

_______________________________________ 
C FREITAS & A FREITAS LTDA 

CLEYBER GOETE FREITAS DA COSTA 
 
 
 
 

________________________________________________ 
FF DE ALENCAR EIRELI 

FÁBIO FERREIRA DE ALENCAR 
 
 
 
 

_______________________________________ 
FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 

MARINA FERREIRA RODRIGUES 
 
 
 
 

____________________________________________ 
G LOPES DOS SANTOS EIRELI 
GABRIEL LOPES DOS SANTOS 

 
 
Testemunhas: 
 
1). ________________________________________ 
RG: 
CPF: 
 
 
2) _________________________________________ 
RG: 
CPF: 
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