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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 20210006 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, o Fundo 

Municipal de Educação de Primavera, com sede Avenida General Moura Carvalho, 

s/n°, Centro, CEP 68.707-000, Primavera/Pa, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

05.149.141/0001-94, representada neste ato pelo Prefeito Municipal de Primavera – Pá, 

Sr. Áureo Bezerra Gomes, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

024.604.492-47, residente e domiciliado em PRIMAVERA-PA, doravante 

denominada de CONTRATANTE, lavra a presente Ata de Registro de Preços, 

referente ao PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 9/2021-0008, 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 

convocatório e anexo 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- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 

PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS 

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA/PA. 

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: 
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EMPRESA: BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI  FONE/FAX: (91)3212-

1231/(91)3212-3957 

CNPJ: 01.580.769/0001-99 E-MAIL: 

vendas@italydesign.com.br 

END: Beco da Piedade, nº 32 – Praça Magalhaes, bairro: Reduto – Belém/PA, CEP: 

66.053-220. 

 

CARGO: Administrador 

REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Luiz Antônio Velozo 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UND. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA TIPO QUANT. 
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

1 

ACHOCOLATADO, apresentação pó, 

sabor 

tradicional, caracterðstica adicional 

enriquecido com vitaminas embalagem 

com 400g 

MARATÁ PACOTE 1.385 R$ 8,90 R$ 12.326,50 

2 

AÇAFRÃO: pó fino, homogêneo, 

coloração amarela intensa, embalagem 

com identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega 

MARIZA/MA

RIZA FOODS 
PACOTE 242 R$ 32,20 R$ 7.792,40 

3 

AÇÚCAR CRISTAL: contendo 

sacarose de cana de açúcar, branco, 

peneirado, livre de fermentação, isento 

de matérias terrosas, parasitas e detritos 

animais e vegetais. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

MESTRE 

CUCA/POLO 

COMERCIO 

QUILOG

RAMA 
9.034 R$ 2,65 R$ 23.940,10 

4 

ALHO: deverá apresentar bulbo inteiro, 

ser nacional, de boa qualidade, firme e 

intacto, sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, isento 

de sujidades, parasitas e larvas. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

ALHOBEL 
QUILOG

RAMA 
124 R$ 23,10 R$ 2.864,40 

5 

AMIDO DE MILHO: produto 

amiláceo extraído do milho, fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, 

isentas de matérias terrosas e parasitos, 

não podendo estar úmido, fermentado 

ou rançoso. Sob a forma de pó, deverão 

produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

MARIZA/MA

RIZA FOODS 
CAIXA 340 R$ 2,15 R$ 731,00 

7 

AVEIA EM FLOCOS FINOS: produto 

resultante da moagem de grãos de aveia 

após limpeza e classificação. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

MARIZA/MA

RIZA FOODS 

UNIDAD

E 
21 R$ 8,30 R$ 174,30 

8 

BATATA PALHA: Especificação: 

batata frita processada, tipo palha sabor 

natural, composta por batata, gordura 

vegetal, sal e outros ingredientes 

permitidos, isenta de sujidades e outros 

materiais estranhos. 

MARIZA/MA

RIZA FOODS 
PACOTE 83 R$ 22,78 R$ 1.890,74 

9 

BISCOITO SALGADO TIPO “ÁGUA 

E SAL”: contendo basicamente farinha 

de trigo fortificada com ferro e ácido 

fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar 

invertido, sal, estabilizante lecitina de 

soja, fermentos químicos bicarbonato 

de sódio e bicarbonato de amônio, 

acidulante ácido lático.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

TRIGOLINO/

OCRIM S.A 
PACOTE 160 R$ 2,86 R$ 457,60 
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a partir da data de entrega. 

10 

BISCOITO ROSCA CHOCOLATE: 

podendo conter basicamente farinha de 

trigo enriquecida com Ferro e ácido 

Fólico, açúcar, gordura vegetal, amido 

de milho e/ou féculas de mandioca ou 

arroz, soro de leite, cacau em pó, 

estabilizante (lecitina de soja), sal 

acidulante (ácido láctico), fermento 

químico (bicarbonato de sódio) e 

aromatizante.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

TRIGOLINO/

OCRIM S.A 
PACOTE 690 R$ 2,86 R$ 1.973,40 

11 

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 

AMANTEIGADA OU SIMILAR: 

Podendo conter basicamente farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, gordura vegetal, açúcar, amido 

de milho, soro de leite, sal, fermentos 

químicos (bicarbonato de sódio e 

bicarbonato de amônio), estabilizante 

lecitina de soja acidulante ácido cítrico.   

 Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

TRIGOLINO/

OCRIM S.A 
PACOTE 5.000 R$ 2,83 R$ 14.150,00 

12 

BISCOITO TIPO MARIA 

TRADICIONAL: Podendo conter 

basicamente farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar gordura vegetal, amido de 

milho, soro de leite, sal, estabilizantes 

lecitina de soja, Fermentos químicos 

bicarbonato de amônio e bicarbonato 

de sódio. Acidulante (ácido láctico) e 

aromatizantes.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

TRIGOLINO/

OCRIM S.A 
PACOTE 180 R$ 2,80 R$ 504,00 

13 

BISCOITO MAIZENA: Podendo 

conter basicamente farinha de trigo 

enriquecido com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar invertido, sal, fermentos 

químicos (bicarbonato de amônio  e 

bicarbonato de sódio), estabilizantes 

lecitina de soja, acidulante, ácido 

láctico e aromatizante, contém glúten.  

 Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

TRIGOLINO/

OCRIM S.A 
PACOTE 3.800 R$ 2,80 R$ 10.640,00 

19 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO: 

De 10 qualidade, com baixo teor de 

gordura, preparado com carne bovina 

dianteira de boa qualidade salgada, 

curada, seca, de consistência firme, 

com cor, cheiro e sabor próprios, isento 

de sujidades, parasitas e materiais 

estranhos.  Com identificação (data de 

fabricação, validade, peso, procedência, 

número do registro no SIF e SIE) em 

cada embalagem. Devem estar de 

acordo com as exigências do ministério 

da agricultura, pecuária e 

abastecimento.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

BELLO 

CHARQUE 

QUILOG

RAMA 
111 R$ 31,00 R$ 3.441,00 

26 

FEIJÃO PRETO TIPO 1: constituído 

de grãos inteiros, novos, e sadios. 

Isento de matéria terrosa, pedras, 

fungos e insetos, livre de fragmentos 

estranhos, umidade, e misturas de 

outras variedades ou espécies.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

MESTRE 

CUCA/POLO 

COMERCIO 

QUILOG

RAMA 
5.600 R$ 7,39 R$ 41.384,00 

30 
MACARRÃO ESPAGUETE TIPO 

SÊMOLA: Sêmola de trigo enriquecida 

RICOSA/OCR

IM S.A 
PACOTE 8.930 R$ 2,05 R$ 18.306,50 



Governo do Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Primavera 

____________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Primavera-Pará - CNPJ n° 05.149.141/0001-94 

End: Av. General Moura Carvalho, s/n° – Centro. CEP: 68707-000 – Primavera/PA. 

4 
 

com ferro e ácido fólico e corante 

natural urucum.  Produto isento de 

parasitas.   

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

36 

MASSA PARAFUSO COLORIDO: de 

1º qualidade, produzido com farinha de 

trigo especial de sêmola com pelo 

menos três cores, com extrato de 

beterraba, cenoura, espinafre, sem 

corantes artificiais, isento de sujidades 

e parasitas, não fermentada ou rançosa. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

RICOSA/OCR

IM S.A 
PACOTE 680 R$ 4,80 R$ 3.264,00 

37 

MILHO BRANCO: Tipo1, classe 

branca, categoria especial, isento de 

parasitas, mofo, odores estranhos, 

substâncias nocivas, matérias terrosas e 

outros. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega.  

MARIZA/MA

RIZA FOODS 
PACOTE 320 R$ 2,30 R$ 736,00 

38 

MILHO PARA PIPOCA: 

Especificação: isenta de mofo ou 

bolores, odores estranhos e substâncias 

nocivas. 

MARIZA/MA

RIZA FOODS 

UNIDAD

E 
110 R$ 2,50 R$ 275,00 

42 

SAL: Refinado iodado, beneficiado e 

isento de sais de cálcio e magnésio, 

impurezas orgânicas, areias e 

fragmentos de conchas. Produzido e 

embalado em conformidade com a 

legislação vigente. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

MARIZA/MA

RIZA FOODS 

QUILOG

RAMA 
250 R$ 1,20 R$ 300,00 

VALOR GLOBAL R$ 145.150,94 

 

EMPRESA: F. R. RODRIGUES MARTINS EIRELI  

 

FONE/FAX: (91) 98101-9004 

CNPJ: 29.737.361/0001-05 E-MAIL: 

martins.belem@outlook.com 

END: R. JARDIM ANABIJU, Nº 79, bairro: Castanheira – Belém/PA –  

CEP: 66.645-080 CARGO: Administrador 

REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UND. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

6 

ARROZ POLIDO TIPO 1: 1º 

Qualidade (tipo 1) , beneficiado, 

polido, longo fino, grãos inteiros, 

isento de parasitas, mofo, odores 

estranhos,  substâncias nocivas, 

matérias terrosas e outros.  

 Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

ACOSTUMA

DO/ACOSTU

MADO 

ALIMENTOS 

QUILO

GRAM

A 

16.864 R$ 4,69 R$ 79.092,16 

14 

CAFÉ 250G: Contendo basicamente 

café em grão com 13% de umidade, o 

qual é torrado moído e embalado.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

DIARIO/DIA

RIO LTDA 

UNIDA

DE 
4.000 R$ 3,36 R$ 13.440,00 

16 

CARNE BOVINA SEM OSSO 

CONGELADA (ACÉM):  carne bovina 

em cubo, obtida de massas musculares. 

Contendo no máximo 15% de gordura. 

Aspecto próprio, firme, não pegajosa, 

cor vermelho vivo e sem manchas 

esverdeadas, odor característicos, sabor 

próprio, apresentar-se livre de parasitas 

e de qualquer outra substância 

contaminante que possa alterá-la ou 

encobrir alguma alteração. Com 

etiquetas de identificação (validade, 

QUALITY 

BEEF/MERC

URIO 

ALIMENTOS 

S.A 

QUILO

GRAM

A 

950 R$ 23,72 R$ 22.534,00 
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peso, procedência, número do registro 

no SIF, SIE OU SIM) em cada 

embalagem. Devem estar de acordo 

com as exigências do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

24 

FARINHA DE MANDIOCA 

GROSSA: produto obtido dos 

processos de ralar e torrar a mandioca. 

Tipo 1, grossa, seca, isenta de matérias 

terrosas, fungos ou parasitas e livre de 

umidade e fragmentos estranhos. 

G. 

LOPES/COM

ERCIAL 

GAMA 

LOPES LTDA 

QUILO

GRAM

A 

5.100 R$ 3,99 R$ 20.349,00 

25 

FARINHA DE MILHO FLOCADA:  

Flocos de milho amarelo, enriquecido 

com ferro e ácido fólico,  pré-cozida, 

embalada em pacotes plásticos, 

transparentes, limpos, não violados, 

resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

RAINHA/MA

RINHA 

PACOT

E 
6.900 R$ 1,35 R$ 9.315,00 

27 

FILÉ DE PEIXE (DOURADA) 

CONGELADO: Apresentar-se 

congelado, limpo, sem escamas, sem 

couro, sem espinhas e sem vísceras, em 

filés. Deve conter na embalagem 

identificação do produto, marca do 

fabricante e prazo de validade. Deve 

conter SIM, SIE, OU SIF. Não contém 

glúten. Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

BIG FOODS/ 

BIG FOODS 

QUILO

GRAM

A 

1.045 R$ 23,85 R$ 24.923,25 

28 

FILÉ DE PEIXE (PESCADA 

AMARELA) CONGELADO: 

Apresentar-se congelado, limpo, sem 

escamas, sem couro, sem espinhas e 

sem vísceras, em filés. Deve conter na 

embalagem identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de 

validade. Deve conter SIM, SIE, OU 

SIF. Não contém glúten. Devem estar 

de acordo com as exigências do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

BIG FOODS/ 

BIG FOODS 

QUILO

GRAM

A 

1.045 R$ 40,49 R$ 42.312,05 

29 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: pó, 

uniforme e homogêneo, isento de 

partículas queimadas, e de substâncias 

estranhas, cor: coloração branca 

amarelada, características sabor e odor: 

agradável, semelhante ao leite fruído, 

característico, não caramelizado, 

queimado ou rançoso.  Composição 

nutricional (em 100g): valor energético 

492,3 – 503,8kcal; carboidrato 38 – 

40g; proteína 26 – 26,9g; gorduras 

totais 26,1 – 26,9g; fibra alimentar 

0,0g; sódio 307,6 – 400mg. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

SOBERANO/

AGRILAC 

ALIMENTOS 

S.A 

PACOT

E 
4.070,00 R$ 24,97 R$ 101.627,90 

31 

MAÇÃ TIPO FUJI: 1ª qualidade, cor 

vermelha, isentas de cortiças, lesões 

cicatrizadas, manchas, danos 

mecânicos, rachaduras ou lesões 

abertas, coloração uniforme 

apresentando grau de maturação tal que 

CEREALISTA

S BOM JESUS 

QUILO

GRAM

A 

2.020 R$ 5,29 R$ 10.685,80 
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lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação, em 

condições adequadas para o consumo, 

isento de sujidades de origem orgânica, 

insetos, parasitas, larvas e corpos 

estranhos aderidos à superfície externa. 

O produto deve ser entregue em ótimas 

condições de utilização.  

40 

ÓLEO DE SOJA REFINADO: 

Alimentício, produto refinado e de 

acordo com os padrões legais. Devem 

estar de acordo com exigências da 

legislação Sanitária em vigor no País 

ANVISA/MS. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

CONCORDIA

/ADM DO 

BRASIL 

UNIDA

DE 
6.940 R$ 7,42 R$ 51.494,80 

41 

PEITO DE FRANGO: Carne de frango 

tipo peito congelada, não temperado 

com pele, com adição de água de no 

máximo 4%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas larvas. Com 

etiquetas de identificação (validade, 

peso, procedência, número do registro 

no SIF, SIE OU SIM) em cada 

embalagem. Devem estar de acordo 

com as exigências do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

AMERICANO

/ SANTA 

IZABEL 

ALIMENTOS 

S.A 

QUILO

GRAM

A 

1.140 R$ 11,59 R$ 13.212,60 

VALOR GLOBAL R$ 388.986,56 

 

EMPRESA: L COSTA & G RAMOS LTDA 

 

FONE/FAX: (91) 98182-4876 

CNPJ: 33.724.724/0001-37 
E-MAIL: 

castanheiradistribuidora01@gmail

.com 
END: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 245, BAIRRO: IANETAMA – 

CASTANHAL/PA, CEP: 68.745.690 
CARGO: 

SOCIA/ADMINISTRADORA 

REPRESENTANTE LEGAL: LUANA PRISCILA DE SOUZA COSTA 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA TIPO QUANT.  
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL  

15 

CARNE BOVINA CONGELADA 

MOIDA TIPO MUSCULO: Carne 

bovina, moída, congelada obtida de 

massas musculares, recortes de desossa 

de cortes dianteiros. Contendo no 

máximo 15% de gordura. Deve 

apresentar-se com aparência própria, 

sabor próprio, cor vermelho brilhante 

sem manchas esverdeadas e odor 

característicos. Durante o 

processamento, deve ser realizada a 

aparagem (eliminação dos excessos de 

gordura, cartilagens e aponeuroses). 

Com etiquetas de identificação 

(validade, peso, procedência, número 

do registro no SIF, SIE ou SIM) em 

cada embalagem. Deve estar de acordo 

com as exigências do Ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

VALE 

ALIMENTOS 

QUILO

GRAM

A 

1.080 R$ 16,80 R$ 18.144,00 

20 

COXA E SOBRECOXA DE 

FRANGO: Carne de frango tipo coxa e 

sobrecoxa  congelada, não temperado 

com pele, com adição de água de no 

máximo 4%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

AMERICANO 

QUILO

GRAM

A 

1.570 R$ 9,99 R$ 15.684,30 
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sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas larvas. Com 

etiquetas de identificação (validade, 

peso, procedência, número do registro 

no SIF, SIE OU SIM) em cada 

embalagem. Devem estar de acordo 

com as exigências do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega.  

22 

EXTRATO DE TOMATE: Produto 

resultante da concentração de frutos 

maduros adicionado de sal e açúcar. 

Deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega.  

PALMEIRON 
UNIDA

DE 
374 R$ 5,84 R$ 2.184,16 

34 

MASSA TRIGO ARGOLA: Massa de 

trigo em formato argola. Produto isento 

de parasitas.  

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

RICOSA 
PACOT

E 
7.000 R$ 2,98 R$ 20.860,00 

35 

MASSA TRIGO PARAFUSO: Massa 

de trigo em formato parafuso. Produto 

isento de parasitas. 

Validade: validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 

RICOSA 
PACOT

E 
485 R$ 2,98 R$ 1.445,30 

VALOR GLOBAL R$ 58.317,76 

 

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. 65da 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 praticada 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 segundo - 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. 
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Parágrafo terceiro - 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 dia 05 do mês de maio 2021 e término em dia 05 do mês de maio 

de 2022. 

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

e pelos Órgãos Participantes, durante sua vigência. 

CLÁUSULA IV- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

4.1- Os produtos licitados serão fornecidos conforme solicitado pelo Município de 

Primavera/PA, pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer 

outra despesa que venha a interferir no valor contratado, prazo este que será contado da 

data do recebimento pela empresa contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de 

Empenho emitidos por esta Municipalidade.  

4.2. A entrega acontecerá até 05 (cinco) dia úteis subsequentes ao recebimento da 

Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente e deverá 

ser entregue na Secretaria Municipal da Educação, localizado na Av. General de Moura 

Carvalho, s/n°, Centro, Primavera, Estado do Pará, no horário de funcionamento das 

07h00 às 12h00. 

4.3.  As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de 

Primavera/PA, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde 

constarão a descrição dos produtos e suas respectivas quantidades. 

4.4.  Fica assegurado o direito de o licitante contratado ter seus preços reajustados, 

desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o 

desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de 

cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.  

4.5.  O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional 

de Preço do Consumidor (INPC).  

4.6.  O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de 

Primavera/PA. 

 4.7.  O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem às notas fiscais necessárias 

por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e 

futura de acordo com as necessidades do Município de Primavera/PA. 
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 4.8.  No caso de entrega de produto vencido, o Município de Primavera/PA, ficará 

autorizado a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, à custa da contratada, 

sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento. 

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 o Fundo Municipal de Educação; 

5.2- Os órgãos (Secretarias/Fundos) participantes desta Ata de Registro de Preços será: 

Secretaria Municipal de Educação. 

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 do Fundo Municipal de Educação– 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 Fundo 

Municipal de Educação de Primavera 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 cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de 

Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

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

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente 

do número de órgãos não participantes que 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 dos produtos decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

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

órgãos participantes. 
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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. 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a 

Prefeitura de Primavera instaurará processo administrativo específico visando o 

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

6.3- 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. 
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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 produtos 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: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não entrega dos produtos 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 produtos. 

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  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 Primavera/Pa, para dirimir 

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

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Primavera/PA, em 05 de maio de 2021.  

 

Prefeitura do Município de Primavera/PA 

CNPJ n° 05.149.141/0001-94 

Órgão Gerenciador 
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BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI  

CNPJ nº 01.580.769/0001-99 

Fornecedor Registrado 

 

 

F. R. RODRIGUES MARTINS EIRELI 

CNPJ nº 29.737.361/0001-05 

Fornecedor Registrado 

 

 

L. COSTA G. RAMOS LTDA 

CNPJ nº 33.724.724/0001-37 

Fornecedor Registrado 
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