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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017 

 

Aos 28 dias de junho do ano de 2017 a Prefeitura Municipal de Igarapé – Açu/PA, com sede 

Avenida Barão do Rio Branco, N° 3635, Centro, CEP: 68.725-000 Igarapé – Açu/PA, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº. 05.149.117/0001-55, doravante denominada CONTRATANTE, 

representada neste ato pelo Prefeito Municipal de Igarapé – Açu/PA, RONALDO LOPES 

DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da identidade RG n.º 1299200 SSP/PI e inscrito 

no CPF/MF sob o n.º 504.716.943 - 04, residente e domiciliada em Igarapé – Açu/PA, lavra a 

presente Ata de Registro de Preços, referente ao PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 

017/2017, constituindo-se esta no documento vinculativo e obrigacional às partes, com 

característica de compromisso para futura e eventual contratação, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatórias e anexas e nas propostas apresentadas e no Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1- Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, para atender as necessidades da prefeitura, 

secretarias e Fundos municipais. 

 

1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta 

comercial da empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram 

seus preços registrados para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta 

Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a 

contratação. 

 

1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 

podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação 

pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de 

condições. 

 

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e 

preços do seguinte fornecedor classificado: 

 

CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES 

CLASSIFICADOS. 

 

2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do 

seguinte fornecedores classificados: 

 

Empresa: 
C FREITAS & A FREITAS LTDA-

ME 
Fone/Fax: 

(091) 98360-

8683 

CNPJ: 15.017.756/0001-10 E-mail:  

End.: R.Dr.Lauro Sodré, nº 1843, Piçarreira, Cargo: Sócio Titular 
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em Igarapé-Açu/PA. 

Representante 

Legal: 
Cleyber Goete Freitas da Costa 

 LOTE I 

LOTE/

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 13.382 CARLITO R$ 2,65 R$ 35.462,30 

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 1.590 CARLITO  R$ 15,25 R$ 24.247,50 

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. 

Fard

o 
824 CARLITO  R$ 92,00 R$ 75.808,00 

4 

Café em pó torrado e 

moído - com cafeína, 

embalagem plástica a 

Und 12.166 MARTA R$ 5,60 
 

R$ 68.129,60 
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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. 

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 plásticos 

transparentes e atóxicos e 

resistentes e rotulagem 

nutricional obrigatória. O 

produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 

(seis) meses. 

Und 3.891 UNIÃO R$ 11,25 R$ 43.773,75 

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 7.667 CARLITO  R$ 7,90 R$ 60.569,30 

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 4.755 
BOCA 

CHEIA 
R$ 5,25 R$ 24.963,75 

8 
Margarina com sal - 

embalagens c/ peso 
Und 2.335 PRIMOR R$ 3,20 R$ 7.472,00 
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líquido de 500g e 

rotulagem nutricional 

obrigatória e validade 

mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega 

na unidade requisitante. 

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 43 
MARGARE

TE 
R$ 85,00 R$ 3.655,00 

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 2.280 PRIMOR R$ 1,80 R$ 4.104,00 

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 8.358 
SAUNA 

IZABEL 
R$ 0,40 R$ 3.343,20 

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 1.800 TOSCANO R$ 2,00 R$ 3.600,00 
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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 910 

 

CARLITO 
 

R$ 1,55 
 

R$ 1.410,50 
 

TOTAL DO LOTE  
R$ 

356.538,90 

 

LOTE II 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

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 960 MAISENA R$ 2,30 
R$ 

2.208,00 

2 
Creme de milho em pacotes 

de 200 g. 
Und 640 MAISENA R$ 2,80 

R$ 
1.792,00 

3 

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 3.353 CONDESSA R$ 1,90 
R$ 

6.370,70 

4 

Farinha de milho tipo 

milharina em embalagem 

plástica atóxica de  1 kg e 

rotulagem nutricional 

Pct 2.860 NUTRITIVA R$ 2,70 
R$ 

7.722,00 
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obrigatória. O produto 

deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na 

unidade  

requisitante. 

5 

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 3.660 TROPICAL R$ 5,60 
R$ 

20.496,00 

6 

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 3.276 
ROSA 

BRANCA 
R$ 3,30 

R$ 
10.810,80 

7 

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 1.716 
ROSA 

BRANCA 
R$ 3,10 

R$ 
5.319,60 

8 Fubá de milho pct 1kg Pct 798 NUTRITIVA R$ 2,80 
R$ 

2.234,40 

9 

Milho para canjica branco 

(munguzá) - 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 580 TROPICAL R$ 2,20 
R$ 

1.276,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

58.229,50 
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LOTE III 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

Adoçante líquido - 

(aspartame ou 

sacarose),embalagem de 

100ml com rotulagem 

nutricional obrigatória. O 

produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade  

requisitante. 

Und 244 ADOCYL R$ 2,60 R$ 634,40 

2 

Bombons de Chocolate  em 

embalagem caixa de 400 g e 

rotulagem nutricional 

obrigatória. O produto 

deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na 

unidade requisitante 

Caixa 1.932 GAROTO R$ 10,30 R$ 19.899,60 

3 

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. 

Pct 1.440 ERLAN R$ 5,75 R$ 8.280,00 

4 

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 832 MARATA R$ 1,85 R$ 1.539,20 

5 Confeito para Bolo  Und 554 TROPICAL R$ 1,20 R$ 664,80 

6 

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 506 MARIZA R$ 3,00 R$ 1.518,00 
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7 

Gelatina diversos sabores, 

Embalagem: caixa com 85g, 

data de fabricação, prazo de 

validade e 

número do lote. 

Und 494 FLEISCHMAN R$ 3,50 R$ 1.729,00 

8 

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 3.140 REGIONAL R$ 13,50 R$ 42.390,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

76.655,00 

 

LOTE IV 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 
Refresco natural de caju 

garrafa de 500ml 
Und 1.820 DAFRUTA R$ 3,25 R$ 5.915,00 

2 
Refresco natural de goiaba 

garrafa 500ml 
Und 1.192 DAFRUTA R$ 4,00 R$ 4.768,00 

3 
Refrigerante de 2 L de 1ª 

cola/ lar/ uva 
Und 2.030 COCA-COLA R$ 7,50 

R$ 
15.225,00 

4 
Refrigerante de 2 litros 

fardo com 6 und 
Fardo 1.270 BALADA R$ 20,00 

R$ 
25.400,00 

5 Refrigerante de 600 ml Und 608 MICOS R$ 2,15 R$ 1.307,20 

6 Suco S/ açúcar 15x25 g Cx 380 FRISCO R$ 12,00 R$ 4.560,00 

7 Sucos em pó 15X45g Cx 613 FRISCO R$ 24,90 
R$ 

15.263,70 
 

TOTAL DO LOTE 
 

R$ 

72.438,90 

 

LOTE V 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

Bebida Láctea com polpa 

de frutas em garrafa de 

180G  

GF 9.860 FLAMBYNAT R$ 2,20 R$ 21.692,00 

2 
Leite de vaca in natura 

litros 
L 1.880 REGIONAL R$ 4,25 R$ 7.990,00 

3 Leite de soja (adicionado de Und 640 PIRACANJUBA R$ 5,50 R$ 3.520,00 
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vitaminas, minerais e 

metionina) pcts de 300 g 

4 

Leite desnatado UHT 

embalagem tetra park 

embalagem de 1 litro 

L 1.500 PICACANJUBA R$ 4,75 R$ 7.125,00 

5 
Leite em pó embalagem de  

200g 
Und 9.295 CCGL R$ 4,10 R$ 38.109,50 

6 
Leite em Pó Integral lata 

450g 
Und 2.270 NESTLE R$ 13,80 R$ 31.326,00 

7 

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 300 NESTLE R$ 22,85 R$ 6.855,00 

8 

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 300 NESTLE R$ 23,50 R$ 7.050,00 

9 Queijo tipo mussarela  Kg 2.970 SODA R$ 29,50 R$ 87.615,00 

TOTAL DO LOTE  
R$ 

211.282,50 

 

LOTE VI 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 
Caldo de Carne com 2 cubos 

de 19g 
Und 815 KINOR R$ 0,45 R$ 366,75 

2 Caldo de galinha c/ 2 cubos Und 460 KINOR R$ 0,45 R$ 207,00 

3 
Canela moída pacotes de 90 

g 
Und 205 TALENTO R$ 3,80 R$ 779,00 

4 Coentro seco e moído 100 g Und 300 TROPICAL R$ 2,80 R$ 840,00 

5 Colorau 100 g Und 1.199 TROPICAL R$ 0,65 R$ 779,35 

6 Condimento Misto 100 g Und 365 MARATA R$ 1,10 R$ 401,50 

7 
Erva doce embalagem de  50 

g  
Und 267 TROPICAL R$ 1,20 R$ 320,40 

8 
Pimenta do reino moída de 

100 g 
Und 620 TROPICAL R$ 3,50 R$ 2.170,00 

9 

Sal refinado iodado - 

embalagem plástica atóxica 

de 1kg, com rotulagem 

nutricional obrigatória. O 

Kg 722 CARLITO  R$ 0,60 R$ 433,20 
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produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. 

10 
Tempero Completo com 

pimenta 
Unid 460 AJINOMOTO R$ 2,90 

R$ 1.334,00 

11 
Tempero Completo s/ 

Pimenta 
Und 581 TROPICAL R$ 1,70 

R$ 987,70 

12 

Tempero em pó sachê para 

arroz, feijão e carne pct c/ 12 

saches de 60 G 

Pct 410 SAZON R$ 2,50 
R$ 1.025,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

9.643,90 

 

LOTE VII 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

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 838 GUAQUI R$ 9,20 R$ 7.709,60 

2 

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 3.920 PILAN R$ 3,80 
R$ 

14.896,00 

3 

Biscoito salgado - cream 

cracker, cx. 10 x 400 g, 

amanteigado, embalagem 

plástica duplamente, com 

rotulagem nutricional 

obrigatória. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 

Caixa 1.533 VITAREN R$ 38,50 
R$ 

59.020,50 
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06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade 

requisitante 

4 
Biscoito salgado amanteigado 

de 400g 
Und 3.630 VITAREM R$ 3,50 

R$ 
12.705,00 

5 

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 mínima de 

06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade 

requisitante. 

Caixa 1.052 ESTRELA R$ 48,50 
R$ 

51.022,00 

6 Bolacha água e sal de 400g Und 2.130 HILEÍA R$ 3,35 R$ 7.135,50 

7 
Bolacha doce tipo maisena,  

pacotes individuais de 400g 
Und 2.240 HILEÍA R$ 4,40 R$ 9.856,00 

8 

Cereal de farinha de arroz 

sabor (arroz) adicionado 9 

vitaminas, nutripotec, e ferro, 

lata com 400 g 

Und 760 NESTLE R$ 11,80 R$ 8.968,00 

9 

Cereal de farinha de arroz 

sabor (milho) adicionado 9 

vitaminas, nutripotec, e ferro, 

lata com 400 g 

Und 860 NESTLE R$ 11,80 
R$ 

10.148,00 

10 

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 1.292 NUTRITIVA R$ 1,90 R$ 2.454,80 

11 
Macarrão cortado pacotes de 

1 kg 
Kg 3.110 RICOSA R$ 4,80 

R$ 
14.928,00 

12 

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 

Fardo 705 CARLITO  R$ 24,60 
R$ 

17.343,00 
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entrega na unidade 

requisitante. 

13 

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 1.477 HILEÍA R$ 8,20 
R$ 

12.111,40 

14 Macarrão para sopa 500g Und 1.955 HILEÍA R$ 3,70 R$ 7.233,50 

15 Massa de Arroz 1kg und 705 NUTRITIVA R$ 17,00 
R$ 

11.985,00 

16 Massa de Aveia 500g und 655 QUAKER R$ 6,50 R$ 4.257,50 

17 Massa para Sopa 500g Und 972 HILEÍA R$ 3,50 R$ 3.402,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

255.175,80 

 

LOTE VIII 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

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 17.736 MAFRIPAR R$ 13,00 
R$ 

230.568,00 

2 
Carne bovina (patinho) in 

natura fresca 
Kg 7.950 MAFRIPAR R$ 21,00 

R$ 

166.950,00 

3 
Carne bovina (sem osso) tipo 

musculo in natura fresca. 
Kg 5.680 MAFRIPAR R$ 17,00 R$ 96.560,00 

4 
Carne bovina (sem osso) tipo 

músculo moída in natura 

fresca. 

Kg 6.750 MAFRIPAR R$ 17,00 
R$ 

114.750,00 
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5 
Carne bovina sem osso tipo 

de I 
Kg 10.185 MAFRIPAR R$ 24,50 

R$ 

249.532,50 

6 

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 5.230 SADIA R$ 9,65 R$ 50.469,50 

7 

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 4.620 PANGA R$ 16,25 R$ 75.075,00 

8 

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 7.910 FRIATO R$ 6,55 
R$ 

51.810,050 

9 

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 4.050 TCHÊ R$ 19,20 R$ 77.760,00 

10 Mortadela de frango   Kg 890 AMERICANA R$ 7,30 R$ 6.497,00 

11 Mortadela de suíno Kg 650 AMERICANA R$ 7,30 R$ 4.745,00 
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12 

Peixe Congelado, Resfriada, 

limpa, aspecto: próprio da 

espécie, não amolecida nem 

pegajosa, cor: própria da 

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. 

Kg 3.200 PANG R$ 14,00 R$ 44.800,00 

13 

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 3.775 PERDIGÃO R$ 16,20 R$ 61.155,00 

14 

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 539 COPAUL R$ 7,00 R$ 3.773,00 

TOTAL DO LOTE 
R$ 

1.234.445,30 

 

LOTE IX 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

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 685 REGIONAL R$ 2,25 R$ 1.541,25 

2 

Abobora 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 

Kg 531 REGIONAL R$ 2,75 R$ 1.460,25 
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sacos plásticos transparentes e 

atóxicos. 

3 

Alface, nova, peça grande, 

folha verde e viçosa, sem 

manchas pretas, de 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 1.760 REGIONAL R$ 3,50 R$ 6.160,00 

4 

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 1.066 REGIONAL R$ 23,50 R$ 25.051,00 

5 

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 758 REGIONAL R$ 5,25 R$ 3.979,50 

6 

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 1.545 REGIONAL R$ 5,75 R$ 8.883,75 

7 

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 1.345 REGIONAL R$ 4,80 R$ 6.456,00 
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8 

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 2.798 REGIONAL R$ 5,40 R$ 15.109,20 

9 

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 1.804 REGIONAL R$ 4,30 R$ 7.757,20 

10 

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 1.764 REGIONAL R$ 3,00 R$ 5.292,00 

11 

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 700 REGIONAL R$ 4,25 R$ 2.975,00 

12 

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 240 REGIONAL R$ 15,00 R$ 3.600,00 

13 

Couve manteiga em folha de 

primeira qualidade, in natura, 

firme, folhas verdes, sem 

perfurações ou cortes, que lhe 

Maço 1.050 REGIONAL R$ 1,25 R$ 1.312,50 
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permita suportar a manipulação 

e conservação por, pelo menos, 

dois dias, acondicionados em 

sacos plásticos transparentes e 

atóxicos. Maço c/ 120 g 

14 

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 977 REGIONAL R$ 5,80 R$ 5.666,60 

15 

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 950 REGIONAL R$ 1,85 R$ 1.757,50 

16 

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 710 REGIONAL R$ 0,60 R$ 426,00 

17 

Pepino 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 735 REGIONAL R$ 3,25 R$ 2.388,75 

18 

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, 

Kg 207 REGIONAL R$ 7,00 R$ 1.449,00 
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dois dias, acondicionados em 

sacos plásticos transparentes e 

atóxicos. 

19 

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 592 REGIONAL R$ 8,00 R$ 4.736,00 

20 

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 230 REGIONAL R$ 4,00 R$ 920,00 

21 

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 950 REGIONAL R$ 4,75 R$ 4.512,50 

22 

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 4.040 REGIONAL R$ 4,50 R$ 18.180,00 

23 

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 290 REGIONAL R$ 14,00 R$ 4.060,00 

VALOR TOTAL R$ 133.674,00 
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LOTE X 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

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 1.705 REGIONAL R$ 2,85 R$ 4.859,25 

2 

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 1.979 REGIONAL R$ 5,75 R$ 11.379,25 

3 

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 1.300 REGIONAL R$ 4,75 R$ 6.175,00 

4 

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 1.725 REGIONAL R$ 2,30 R$ 3.967,50 

5 

Melão, de primeira qualidade, 

in natura, firme, sem lesões, 

perfurações ou cortes, com 

grau de maturação que lhe 

permita suportar a 

Kg 1.435 REGIONAL R$ 4,00 R$ 5.740,00 
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manipulação e conservação 

por, pelo menos, dois dias, 

acondicionados em sacos 

plásticos transparentes e 

atóxicos. 

6 

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 1.090 REGIONAL R$ 6,95 R$ 7.575,50 

7 

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 855 REGIONAL R$ 12,95 R$ 11.072,25 

8 

Uva 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 1.172 REGIONAL R$ 8,00 R$ 9.376,00 

VALOR TOTAL R$ 60.144,75 

 

LOTE XI 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 
Pão doce "tipo batata" 

unidade de 50 g. 
Und 13.950 REGIONAL R$ 0,65 R$ 9.067,50 

2 
Pão de sal, tipo francês 

unidade de 50 g. 
Und 20.650 REGIONAL R$ 0,50 R$ 10.325,00 

3 
Pão doce com cobertura 

de glacê, unidade de 50G 
Und 9.150 REGIONAL R$ 0,65 R$ 5.947,50 

4 
Pão massa fina tipo hot 

dog, unidade de 50G  
Und 27.500 REGIONAL R$ 0,50 R$ 13.750,00 
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LOTE XII 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 
Água mineral sem gás, 

embalagem 1.5 LT 
Und 3.746 NOSSA ÁGUA R$ 2,10 

R$ 

7.866,60 

2 

Água mineral sem gás, 

embalagem garrafa de  

500 ML Pct com 24 

garrafa 

Pct 2.346 NOSSA ÁGUA R$ 24,00 
R$ 

56.304,00 

3 

Água mineral sem gás 

embalagem copo de  200 

ML Pct com 24 copos 

Pct 1.240 NOSSA ÁGUA R$ 9,95 
R$ 

12.338,00 

4 
Água mineral sem gás 

galão de 20 Litros 
GF 6.872 NOSSA ÁGUA R$ 7,25 

R$ 

49.822,00 

VALOR TOTAL 
R$ 

126.330,60 

 

LOTE XIII 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

 

Achocolatado em pó, 

adicionado de vitaminas, 

minerais e ferro, 

embalagem original, 

contendo dados da 

empresa, selo da ANVISA, 

prazo de validade, Ptc. 

400g  

Und 2.293 MARATÁ R$ 4,10 R$ 9.401,30 

2 
Azeite de dendê vidro 200 

ml 
Und 360 TROPICAL R$ 2,20 R$ 792,00 

3 
Azeite de oliva extra 

virgem 400 ml 
Und 331 TERRANO R$ 21,90 R$ 7.248,90 

4 Carne em conserva 340g Und 1.520 PAMPEANO R$ 4,30 R$6.536,00 

5 Creme de Leite 200.g Und 2.216 CCGL R$ 2,45 R$ 5.429,20 

6 
Extrato de Tomate em 

copo  300g 
Und 1.814 QUERO R$ 1,90 R$ 3.446,60 

7 Goiabada lata 600.gr Und 1.028 TAMBAU R$ 5,45 R$ 5.602,60 

8 Katchup Vidro 250ml und 750 DIABOM R$ 3,75 R$ 2.812,50 

9 
Leite condensado lt 395 

Gr 
Und 2.724 MARAJOARA R$ 3,80 

R$ 

10.351,20 

10 Leite de Coco 200ml Und 1.496 VITACOCÔ R$ 1,80 R$ 2.692,80 

11 Maionese pacote 500g Und 965 HELLMES R$ 9,65 R$ 9.312,25 

12 
Milho Verde em conserva 

200g drenado 
Und 1.990 QUERO R$ 1,85 R$ 3.618,50 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 017/2017 
 

22 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 
 

13 Molho de Tomate  190g Und 2.080 QUERO R$ 2,10 R$ 4.368,00 

14 Óleo de Girassol 900 ml Und 2.885 SALADA R$ 7,90 
R$ 

22.791,50 

15 Óleo de Milho 900 ml Und 2.700 SALADA R$ 7,90 
R$ 

21.330,00 

16 
Óleo de soja 900ml 

embalagem pet  
Und 9.600 SODA R$ 4,10 

R$ 

39.360,00 

17 Sardinha enlatada 125.g Und 2.454 FUGINE R$ 2,50 R$ 6.135,00 

18 
Seleta de legumes em 

conserva 200g drenado 
Und 1.526 FUGINE R$ 2,70 R$ 4.120,00 

VALOR TOTAL 
R$ 

165.411,55 

 

LOTE XIV 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
UNID QUANT. MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

Açaí liquido in natura - 

tirado a polpa no dia da 

entrega , acondicionado 

em embalagem plástica 

transparente, atóxica. Cada 

embalagem deve conter 1 

Lt. 

Kg 1.790 REGIONAL R$ 11,00 R$ 19.690,00 

2 

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 1.816 DAFRUTA R$ 7,00 R$ 12.712,00 

3 

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 3.166 DAFRUTA R$ 6,50 R$ 20.579,00 

4 Polpa de fruta regionais Kg 1.940 DAFRUTA R$ 7,25 R$ 14.065,00 
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(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. 

VALOR TOTAL 
R$ 

67.046,00 

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 

devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:  

 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo terceiro  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo quarto - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de 

Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 

assinatura em 28 do mês de junho 2017 e término em 28 do mês de junho de 2018. 

 

3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos 

Órgãos Participantes, durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
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4.1- Os produtos serão adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e 

disponibilidade financeira da Prefeitura e das Secretarias Municipais. 

 

4.2 - A entrega dos pedidos deverá ocorrer nos prédios públicos de cada uma das secretariais 

Municipais, em até 3 (três) dias corridos após o recebimento da requisição de compras 

devidamente numerada, assinada e carimbada, de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00 hs às 12:00hs 

e 14:00 hs as 17:00 hs.  

 

4.3- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

 

4.4- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 

4.8 - As despesas decorrentes de frete até os locais de entrega, e quaisquer outras despesas 

adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a 

ser contratado, correrão por conta e risco exclusivo da empresa, sem a inclusão posterior de 

qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços. 

 

4.9- O transporte dos gêneros alimentícios deverá ser realizado em veículos apropriados sendo 

que os produtos perecíveis deverão ser transportados em veículos refrigerados. 

 

4.10 - O fornecedor está sujeito à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e 

posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de 

não receber os alimentos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no 

caso de o alimento não ser de primeira qualidade.  

 

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 

Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Igarapé – Açu; 

 

5.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é o Gabinete do 

Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 

Educação/ Fundo Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo 

Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Secretaria Municipal de Administração, 
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Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 

Transporte. 

 

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 

não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de 

Igarapé – Açu - Órgão Gerenciador. 

 

5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o da Prefeitura Municipal de 

Igarapé - Açu para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 

Preços 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 para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

 

5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 

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 aderirem.  

 

5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver 

previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  

 

5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 

da Ata.  

 

5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar 

pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura ou pelos órgãos participantes; 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou 

no artigo 7ºda Lei nº 10.520/02  e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência 

da Ata de Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 
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6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a 

Prefeitura de Igarapé – Açu instaurará processo administrativo específico visando o 

cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a 

pedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 

 

7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 

nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses 

de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou 

a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput 

desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 

pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a 

contar do vencimento daquele. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não 

substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre 

o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 

causados ao Contratante. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 

vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 
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a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 

técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os produtos ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto 

n. 7.892, de 2014. 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Igarapé – Açu/PA, para dirimir 

todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Igarapé - Açu /PA, 28 de junho de 2017.  

 

 

 

_______________________________________ 

RONALDO LOPES DE OLIVEIRA 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU /PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________________________________ 

         CLEYBER GOETE FREITAS DA COSTA 

       C FREITAS & A FREITAS LTDA-ME 

    CONTRATADA 

                                                                     

Testemunhas: 

 

1). ________________________________________ 

RG: 

CPF: 

 

2) _________________________________________ 

RG: 

CPF: 
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