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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200063 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Processo nº 9/2020-002 SEMSA 
 
Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020 
  
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde 
 

UASG: 456127 
 

No dia 22 de Julho de 2020, O Município de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde com sede na Av. Barão de Guajará s/n – Bairro 

Castanheira – CEP: 68.780.000, na cidade de Vigia de Nazaré, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

11.672.396/0001-30, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde Sra. Adélia do 

Socorro Alves Rodrigues, nomeada pelo  Decreto nº 064/2017, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

002/2020, RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo 

com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades  cotadas, atendendo as condições 

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade 

com as disposições a seguir: 

 

1.    DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE “QUENTINHAS” E “LANCHES 
COMPLETOS” PARA ATENDER AS CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, especificado no Termo de 
Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020, que é parte integrante desta 
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
2.    DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedoras e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
 
Empresa: MARMITARIA BOM  SABOR  EIRELI  - EPP; C.N.P.J. nº 35.410.394/0001-30, 

estabelecida à PASSAGEM EDIZIR,Nº97, CASTANHEIRA, Belém PA, (91)  3347-5453,  

representada neste ato pelo Sr(a). RAILDO GOMES CORREA, C.P.F. nº 237.281.242-

49, R.G. nº 1365473 PC/PA. 
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GRUPO I                                                                                                                              
  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

00001  QUENTINHA - CARNE ASSADA DE PANELA             UNIDADE           1,400.00            15,000        21.000,00 

        QUENTINHA - CARNE  ASSADA  DE  PANELA  Carne  assada de 

        panela, acompanhado de  arroz, macarrão, feijão, farofa 

        e salada de legumes. Com no mínimo 700G  

                

00002  QUENTINHA-FRANGO GUISADO OU ASSADO            UNIDADE           1,400.00            15,000        21.000,00 

        QUENTINHA - FRANGO  GUISADO OU ASSADO Frango guisado ou 

        assado, acompanhado de feijão carioca com arroz, farofa 

        e verdura na  maionese e: _ Frango - guisado ou assado, 

        alho e óleo  e à parmegiana - (peito e/ou sobre coxa) - 

        210gr. _ Feijão  carioca  - 190gr; _ Arroz (refogado no 

        alho, à grega  ou  com  brócolis)  -  110gr; _ Farofa - 

        30gr; _ Verdura na maionese (batata, cenoura, beterraba 

        e passa) - 160gr;  

                                      

00003  QUENTINHA - BIFE AO MOLHO OU ASSADO            UNIDADE           1,400.00            15,000        21.000,00 

        QUENTINHA - BIFE  AO  MOLHO  OU ASSADO Bife ao molho ou 

        assado acompanhado de  feijão  carioca com arroz, purê, 

        salada crua _ Bife - ao molho ou assado - (contra filé, 

        alcatra ou chã  de  dentro) - 210gr. _ Feijão carioca - 

        190gr; _ Arroz  (refogado  no  alho,  à  grega  ou  com 

        brócolis) - 100gr;  _  Purê  -  100gr;  _  Salada  crua 

        (cenoura ralada, tomate,   cebola,   alface  americano, 

        acelga, passa seca) - 100gr; 

                           

00004  QUENTINHA - BIFE DE FÍGADO                     UNIDADE           1,400.00            15,000        21.000,00 

        QUENTINHA - BIFE  DE FÍGADO Bife de Fígado, acompanhado 

        de arroz, macarrão, feijão, farofa e salada de legumes. 

        Com no mínimo 700G. 

                                     

00005  QUENTINHA - PEIXE FRITO                        UNIDADE           1,400.00            15,000        21.000,00 

        QUENTINHA - PEIXE  FRITO  Peixe  frito,  acompanhado de 

        feijão carioca com arroz, macarrão, farofa, salada crua 

        (cenoura, beterraba, tomate,  cebola  e alface) _ Peixe 

        frito (Dourada, Gurijuba,  Pesca  Amarela,  ou  Pescada 

        Branca) - 200gr.  _  Feijão  carioca  -  180gr; _ Arroz 

        (refogado no alho,  à grega ou com brócolis) - 100gr; _ 

        Macarrão - 100gr;  _  Farofa  -  30gr;  _  Salada  crua 

        (cenoura ralada, tomate,   cebola,   alface  americano, 

        acelga, passa seca) - 90gr; 

 

        VALOR TOTAL R$      105.000,00 

 

GRUPO II 
                             

00006  LANCHE+SUCO(SANDUÍCHE - MISTO QUENTE)          UNIDADE           1,500.00             8,000        12.000,00 

        LANCHE+SUCO (SANDUÍCHE - MISTO QUENTE) Pão com queijo e 

        presunto, e suco de frutas: _ Pão com queijo e presunto 

        - 120gr (Em  embalagem  própria);  _  Suco  de frutas - 

        300ml (Natural da    fruta    ou    polpa   de   fruta, 

        acondicionado em embalagem individual de 300ml - Sabor: 

        Variados).  

                                             

00007  LANCHE+ SUCO ou REFRIGERANTE(HOT DOG)          UNIDADE           1,500.00             8,000        12.000,00 

        LANCHE+ SUCO ou  REFRIGERANTE(HOT  DOG)  Hot  Dog:  Pão 

        Francês + Salsicha  +  Salada  +  Batata Palha +Suco de 

        Frutas ou Refrigerante. 

                                 

00008  LANCHE+ SUCO ou REFRIGERANTE(CACHORRO QUENTE)  UNIDADE           1,500.00             8,000        12.000,00 

        LANCHE+ SUCO ou  REFRIGERANTE(CACHORRO QUENTE) Cachorro 

        Quente: Pão Francês + Picadinho + Salada + Batata Palha 

        + Suco de Frutas ou Refrigerante.  

                      

 

                                                                        VALOR TOTAL R$       36.000,00 

 

 

VALOR TOTAL DA ATA R$       141.000,00 
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3.    ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
 

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde 
3.2. Órgão e entidade pública participante do registro de preços: 

3.2.1. Secretaria Municipal de Saúde.  
 
 

Item 
 

Descrição dos Itens 
 

Quantidade 

Valor 
Unitário 

R$ 

Órgão 
Gerenciador e 

Órgãos 
Participantes 

Total 
Registrado e 

Limite de 
adesão por 

Entidade Não 
Participante 

Limite 
decorrente 
de adesões 

01 

QUENTINHA - CARNE ASSADA 

DE PANELA 

Descrição Mínimas: Carne assada 
de panela, acompanhado de arroz, 
macarrão, feijão, farofa e salada de 
legumes. Com no mínimo 700G 
 

1.400 700 2.800 15,00 

02 

QUENTINHA - FRANGO 

GUISADO OU ASSADO 

Descrição Mínimas: Frango 
guisado ou assado, acompanhado 
de feijão carioca com arroz, farofa e 
verdura na maionese e: 
- Frango - guisado ou assado, alho 
e óleo e à parmegiana (peito e/ou 
sobre coxa) - 210gr. 
- Feijão carioca - 190gr; 
- Arroz (refogado no alho, à grega 
ou com brócolis) - 110gr; 
- Farofa - 30gr; 
- Verdura na maionese (batata, 
cenoura, beterraba e passa) - 
160gr; 
 

 

 

 

 

 

1.400 

 
 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 

2.800 

 
 
 
 
 
 

15,00 

03 

QUENTINHA - BIFE AO MOLHO 

OU ASSADO 

Descrição Mínimas: Bife ao molho 
ou assado acompanhado de feijão 
carioca com arroz, purê, salada 
crua. 
- Bife - ao molho ou assado - 
(contra filé, alcatra ou chã de 
dentro) - 210gr. 
- Feijão carioca - 190gr; 
- Arroz (refogado no alho, à grega 

 

 

 

 

 

 

1.400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,00 
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ou com brócolis) - 100gr; 
- Purê - 100gr; 
- Salada crua (cenoura ralada, 
tomate, cebola, alface americano, 
acelga, passa seca) - 100gr; 
 

04 

QUENTINHA - BIFE DE FÍGADO 

Descrição Mínimas: Bife de 
Fígado, acompanhado de arroz, 
macarrão, feijão, farofa e salada de 
legumes. 
Com no mínimo 700G. 

 

 

 

1.400 

 
 

700 

 
 

2.800 

 
 

15,00 

05 

QUENTINHA - PEIXE FRITO 

Descrição Mínimas: Peixe frito, 
acompanhado de feijão carioca 
com arroz, macarrão, farofa, salada 
crua (cenoura, beterraba, tomate, 
cebola e alface); 
- Peixe frito (Dourada, Gurijuba, 
Pesca Amarela, ou Pescada 
Branca) - 200gr. 
- Feijão carioca - 180gr; 
- Arroz (refogado no alho, à grega 
ou com brócolis) - 100gr;  
- Macarrão - 100gr; 
- Farofa - 30gr; 
- Salada crua (cenoura ralada, 
tomate, cebola, alface americano, 
acelga, passa seca) - 90gr; 
 

 

 

1.400 

 
 

700 

 
 

2.800 

 
 

15,00 

06 

LANCHE+SUCO (SANDUÍCHE - 

MISTO QUENTE) 

Descrição Mínimas: Pão com 
queijo e presunto, e suco de frutas: 
- Pão com queijo e presunto - 120gr 
(Em embalagem própria); 
- Suco de frutas - 300ml (Natural da 
fruta ou polpa de fruta, 
acondicionado em embalagem 
individual de 300ml - Sabor: 
Variados). 
 

 

 

 

1.500 

 
 
 

750 

 
 
 

3.000 

 
 
 

8,00 

07 

LANCHE+ SUCO ou 

REFRIGERANTE (HOT DOG) 

Descrição Mínimas: Hot Dog: Pão 
Francês + Salsicha + Salada + 
Batata Palha +Suco de Frutas ou 
Refrigerante 
 

 

1.500 
 

750 
 

3.000 
 

8,00 

08 LANCHE+ SUCO ou 1.500 750 3.000 8,00 
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REFRIGERANTE (CACHORRO 

QUENTE) 

Descrição Mínimas: Cachorro 
Quente: Pão Francês + Picadinho + 
Salada + Batata Palha + Suco de 
Frutas ou Refrigerante. 
 

 
4.    DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no 
Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata 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 com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere os itens não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% (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. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão 
participante, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador 
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos 
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas 
à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 
2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à 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 as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, 
desde que solicitada pelo órgão não participante. 
 
5.    VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e 
publicação do extrato, não podendo ser prorrogada. 

 
6.    REVISÃO E CANCELAMENTO 
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6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 

 
6.2. 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). 

6.3. 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. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

6.6. 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. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
6.9. 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: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 
6.9.2. a pedido do fornecedor.  

 
7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Contrato. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
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7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência. 

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º 
do Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens 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. (quando for o caso) 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 
  

VIGIA DE NAZARÉ-PA, 22 de Julho de 2020 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ n.º 11.672.396/0001-30 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 

 
MARMITARIA BOM SABOR EIRELI - EPP 

C.N.P.J. nº 35.410.394/0001-30 
CONTRATADO 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TESTEMUNHAS: 
 
1. __________________________________ 
CPF Nº 
 
2. __________________________________ 
CPF Nº 
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