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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20200233 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

Processo nº 9/2020-028 SEMED 
 
Pregão Eletrônico SRP nº 028/2020  
 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação 
 
UASG: 456127 
 
O Município de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de Educação de Vigia de Nazaré, 
gestora do Fundo Municipal de Educação, com sede na Av. Dr. Marcionilo Alves, s/n - Centro, na 
cidade de Vigia de Nazaré, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.517.467/0001-95, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal Sr. Ruivaldo da Silva Siqueira, nomeado pelo Decreto nº 
328 de 16 de agosto de 2019, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na 
forma Eletrônica, para registro de preços nº 028/2020, publicada no DOU de 21/09/2020, RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, no Decreto 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 aquisição de gêneros 
alimentícios para a merenda escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela 
Secretaria Municipal de Educação, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I 
do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 028/2020, 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, nas especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 
Empresa: R C  V R DE OLIVEIRA LTDA; C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50, estabelecida à TV WE-64 (CIDADE NOVA VI),Nº442, 

CIDADE NOVA, Ananindeua PA, (91)  3263-9096,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  RENY  CAROLINA  VELASCO  ROCHA  

DE  OLIVEIRA, C.P.F. nº 001.676.292-47, R.G. nº 6035976 PC PA.                                                                                           

  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00003 AÇUCAR EXTRA TRITURADO - Marca.: YTAMARATY       QUILO            35,633.00             2,460        87.657,18 

        AÇUCAR EXTRA TRITURADO-     Produto    processado    da 

        cana-de-açucar com moagem  extra  triturada.  Não  deve 

        apresentar sujidade, umidade,     bolor,     rendimento 

        insatisfatório, coloração e     misturas     e     peso 

        insatisfatório. Rotulagem de  acordo  com  a legislação 

        vigente. Embalagem: Pacote  1kg. Validade: Não inferior 

        a 180 (cento  e  oitenta)  dias,  a  contar  da data de 

        entrega. 

                                                

 00009 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Marca.: TRIGOLINO    QUILO             1,031.00             6,600         6.804,60 

        BISCOITO DOCE TIPO  MAISENA-  Deverão  ser fabricados a 



 
 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

(Processo Administrativo nº: 9/2010-028 SEMED) 
 (Pregão Eletrônico SRP nº: 028/2020) 

 
        partir de matérias  primas  sãs  e  limpas,  isentas de 

        matéria terrosa, parasitos,  devendo  estar em perfeito 

        estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos ou 

        bolachas mal cozidas,   queimadas   e   de   caracteres 

        organolépticos anormais. Não  poderá apresentar umidade 

        ou biscoitos quebrados  (percentual máximo aceito - até 

        10% de biscoitos  quebrados).  O rótulo deverá estar de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: Pacote de 

        400g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.  

                     

 00011 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Marca.: VITORIA QUILO           8,985.00             6,500        58.402,50                                              

        Deverão ser fabricadas  a partir de matérias primas sãs 

        e limpas, isentas   de   matéria   terrosa,  parasitos, 

        devendo estar em  perfeito  estado  de conservação. São 

        rejeitados os biscoitos   ou   bolachas   mal  cozidas, 

        queimadas de caracteres  organolépticos  anormais.  Não 

        poderá apresentar umidade    ou   biscoitos   quebrados 

        (percentual máximo aceito   -   até  10%  de  biscoitos 

        quebrados). O Rotulo   e   selagem   de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    400g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.  

                             

 00026 LEITE EM PÓ INTEGRAL . - Marca.: SOBERANO       QUILO            11,945.00            24,000       286.680,00 

        Deverá estar acondicionado    em   embalagem   integra, 

        adequada e resistente,  com identificação do tipo, data 

        de validade e  com registro do SIF (Serviço de Inspeção 

        Federal). Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

        Embalagem: pacote de até 200g. Validade: não inferior a 

        180 (cento e   oitenta)  dias,  a  contar  da  data  de 

        entrega.  

                                               

 00028 MACARRÃO ESPAGUETE. - Marca.: AMBRA              QUILO             3,713.00             4,100        15.223,30 

        MACARRÃO ESPAGUETE -   fino,   com   sêmola.  Embalagem 

        primária: embalagem apropriada  de  500g.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.  

                                       

 00029 MACARRÃO TIPO PARAFUSO. - Marca.: STA.FELICIDADE   QUILO             3,713.00             4,200        15.594,60 

        MACARRÃO TIPO PARAFUSO    -   Não   deverá   apresentar 

        sujidades, bolor, manchas  ou fragilidade à pressão dos 

        dedos. As massas  alimentícias  ao serem postas na água 

        não devem turvá-la  antes  da  cocção.  Não devem estar 

        fermentadas ou rançosas.  Pós-cocção a massa não poderá 

        apresentar textura ou   consistência   de  empapamento. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: Pacote de 500g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta)  dias,  a  contar da data de entrega. 

        não devem com  sêmola.  Embalagem  primária:  embalagem 

        apropriada de 500g.  O  prazo  de  validade  deve estar 

        claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser 

        de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega.  

     

 00031 MASSA PARA SOPA TIPO CONCHA - Marca.: RICOSA      QUILO             3,117.00             4,600        14.338,20 

        Não deverá apresentar   sujidades,  bolor,  manchas  ou 

        fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias 

        ao serem postas  na  água  não  devem turvá-la antes da 

        cocção. Não devem   estar   fermentadas   ou  rançosas. 

        Pós-cocção a massa  não  poderá  apresentar  textura ou 

        consistência de empapamento.  Rotulagem de acordo com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.   

                            

 00032 MILHO BRANCO . - Marca.: MARATA                     QUILO             1,518.00             5,100         7.741,80 

        Grãos de boa  qualidade  isentos  de  mofo  e impureza. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 500g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.  

   

 00037 SAL REFINADO IODADO - Marca.: MARISA                QUILO             2,773.00             1,200         3.327,60 

        SAL REFINADO IODADO  -  Obtido de matéria prima vegetal 

        em bom estado  sanitário,  estar  isento de substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: Pacote   de   1kg.   Validade:  Não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 
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        de entrega.                                             

 

                                                                                 VALOR TOTAL R$      495.769,78 
  

  

Empresa: BRASIL NORTE  COMERCIO  DE  MATERIAIS  EM  GERAL  E  SERVIÇOS  LTDA; C.N.P.J. nº 24.011.497/0001-01, 

estabelecida à Av. ENGENHEIRO PAULO TITAN,183,  TERREO,  NOVA  OLINDA,  Castanhal  PA,  (91)  98118-3011,  representada 

neste ato pelo Sr(a). THAYS NASCIMENTO DO AMARAL, C.P.F. nº 013.543.632-05, R.G. nº 6148812 SSP PA.                                                          

  

 ITEM  DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00006 ARROZ BRANCO T.1 KG - Marca.: ZILMAR              QUILO            37,489.00             4,800       179.947,20 

        ARROZ TIPO 1,  ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 

        POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO  01KG,  COM IDENTIFICAÇÃO 

        NA EMBALAGEM (ROTULO)DOS       INGREDIENTES       VALOR 

        NUTRICIONAL, PESO FORNECEDOR,   DATA  DE  FABRICAÇÃO  E 

        VALIDADE. ISENTO DE   SUJIDADES   PARASITAS,  LARVAS  E 

        MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR 

        DA DATA DE ENTREGA.                                     

 00020 ERVILHA - Marca.: BONARE                           QUILO             1,738.00             9,520        16.545,76 

        ERVILHA EM CONSERVA  a  base de água e sal em embalagem 

        de 200g com   rotulagem  do  valor  nutricional,  peso, 

        fornecedor e data   de   fabricação   e  validade.  Sem 

        presença de material  estranho.  Embalagem:  Pacote até 

        200g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 

                                                                                  VALOR TOTAL R$      196.492,96 
  

  

Empresa: CAJADO COMERCIO  DE  ALIMENTOS  EIRELI;  C.N.P.J.  nº  32.163.746/0001-02,  estabelecida  à  TV  CACILDA  

POSSIDONIO DO NASCIMENTO,2825,X1 22, ESTRELA,  Bragança PA, (91) 3711-0104, representada neste ato pelo Sr(a). ROGERS 

MARQUES CARNEIRO CAJADO, C.P.F. nº 023.576.643-71, R.G. nº 22747492002-2 PC MA.                                                                           

  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00002 AÇAI PASTEURIZADO CONGELADO EM POLPA DO TIPO MÉDIO  QUILO            17,632.00            13,300       234.505,60 

        - Marca.: XING FRUIT                              

        AÇAÍ pasteurizado congelado  em  polpa  do  tipo médio. 

        Deverá ser fabricado com matéria prima de 1ª qualidade. 

        Embalagem de 1Kg    com    rotulagem   contendo   valor 

        nutricional de acordo  com  a  legislação  vigente. Não 

        serão aceitos produtos  com  adição  de  água, conforme 

        resolução CNNPA nº12,   de  1978.  A  embalagem  deverá 

        conter a identificação   do  produto,  peso,  marca  do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Embalagem: Pacote de  1Kg.  Validade não inferior a 180 

        (cento e oitenta)dias, a contar da data de entrega.  

    

 00010 BISCOITOS ISENTOS DE GLÚTEN - Marca.: SABORELLE     QUILO               431.00            36,720        15.826,32 

        Tipo polvilho ou    outro.    Contendo   embalagem   de 

        polietileno atóxico transparente.  Rotulagem  e produto 

        de acordo com  especificações  contidas  na  legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   de   500g.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega. 

                                             

 00012 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO - Marca.: MARATÁ         QUILO                26.00            16,560           430,56 

        MOAGEM FINA E  UNIFORME,  EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO 

        CAFÉ: TRADICIONAL, FORTE    OU    EXTRAFORTE,PONTO   DE 

        TORRAÇÃO: MÉDIA, SEM  GLÚTEN  E  SEM  GORDURA SATURADA. 

        EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM       EMBALAGEM       (TIPO 

        TIJOLINHO)PACOTE DE 250G,    APRESENTANDO    SELO    DE 

        QUALIDADE ISO 9001.  VALIDADE  MÍNIMA 12 (DOZE) MESES A 

        CONTAR DA DATA  DE  ENTREGA.  MARCA  DE  REFERÊNCIA  DE 

        QUALIDADE: MELITTA,PILÃO, EQUIVALENTE   OU   DE  MELHOR 

        QUALIDADE.  

                                             

 00016 CHARQUE BOVINO DIANTEIRO - Marca.: INDEPEDÊNCIA     QUILO             4,639.00            31,800       147.520,20 

        CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,   SADIO,  DEVENDO  APRESENTAR 

        COLORAÇÃO VERMELHO-VIVO, ODOR   CARACTERÍSTICO.  ISENTO 

        DE:COLORAÇÃO ARROXEADA, ACINZENTADA    E    ESVERDEADA, 

        VESTÍGIOS DE DESCONGELAMENTOS,     ODOR     FORTE     E 

        DESAGRADÁVEL, PARASITAS,SUJIDADES, LARVAS   E  QUALQUER 

        SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE. ACONDICIONADO  EM EMBALAGEM DE 

        POLIETILENO ATÓXICA, RESISTENTE,  PESO  LÍQUIDO DE 01 A 

        05KG, CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

        PESO,MARCA DO FABRICANTE,  PRAZO  DE VALIDADE, CARIMBOS 



 
 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

(Processo Administrativo nº: 9/2010-028 SEMED) 
 (Pregão Eletrônico SRP nº: 028/2020) 

 
        OFICIAIS E SELO  DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE E DATA 

        DE EMBALAGEM. VALIDADE   MÍNIMA   DE  06(SEIS)MESES,  A 

        CONTAR DA DATA DE ENTREGA.  

                             

 00017 COLORAU - Marca.: MARIZA                          QUILO               837.00             4,930         4.126,41 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   até  100g.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.   

                                           

 00018 Creme Brigadeiro de Chocolate - Marca.: MOÇA      QUILO             4,811.00            28,760       138.364,36 

        CREME BRIGADEIRO DE CHOCOLATE - PRODUTO CONSTITUÍDO COM 

        AÇÚCAR DEMERARA, LEITE  EM  PÓ  100% INTEGRAL, CACAU EM 

        PÓ, AMIDO DE  MILHO,  ÓLEO  VEGETAL REFINADO, CHOCOLATE 

        GRANULADO, BAIXO TEOR  DE  SÓDIO  E  AROMA  NATURAL  DE 

        BRIGADEIRO. EMBALAGEM ATÓXICA,  COM TABELA NUTRICIONAL, 

        DATA DE VALIDADE   E   ROTULAGEM   DE   ACORDO  COMA  A 

        LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG. VALIDADE: 

        NÃO INFERIOR A  180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA 

        DATA DE ENTREGA. 

                                        

 00019 CREMOGEMA - Marca.: MAIZENA                       QUILO                92.00            14,260         1.311,92 

        Amido de milho  tipo cremogema feito matérias primas de 

        1ª qualidade, limpas  e  isentas de matérias terrosas e 

        parasitas, sem umidades.    Deve    produzir    ligeira 

        crepitação quando comprimido entre os dedos. Não devera 

        apresenta resíduos ou   impurezas   bolor   ou  cheiro. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 250g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.  

   

 00021 FARINHA DE ROSCA 500G. - Marca.: MARIZA           UNIDADE             203.00             8,280         1.680,84 

 

 00023 FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG - Marca.: VER-O-PESO       QUILO            18,400.00             6,360       117.024,00 

 

 00027 LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - Marca.: CCGL            QUILO               439.00            43,420        19.061,38 

        LEITE ZERO LACTOSE-   Leite  UHT,  semidesnatado  para 

        dietas com restrições  de  lactose.  Lata  de até 400g. 

        Deverá atender todas   as  especificações  contidas  na 

        legislação vigente para  o  produto. Embalagem: Lata de 

        até 400g. Validade:   não   inferior  a  180  (cento  e 

        oitenta) dias, a contar da data de entrega.   

           

 00034 MOLHO DE TOMATE SACHÊ DE 340G - Marca.: BONARE    QUILO               770.00             4,240         3.264,80 

        MOLHO DE TOMATE   SACHÊ   DE   340G  contendo  data  de 

        fabricação, validade, preparado   com   frutos  maduros 

        sãos, sem pele   e   sementes.  Deve  estar  isento  de 

        fermentação e não   indicar  processamento  defeituoso. 

        Embalagem: Sachê de  340g. Validade: Não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

    

 00039 SOJA TEXTURIZADA - Marca.: TALENTOS               QUILO               509.00            12,290         6.255,61 

        SOJA TEXTURIZADA -    (FRANGO    E    CARNE).   VALORES 

        NUTRICIONAIS E ROTULAGEM  DE  ACORDO  COM  A LEGISLAÇÃO 

        VIGENTE. EMBALAGEM: POTE   DE   400G.   VALIDADE:   NÃO 

        INFERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA 

        DE ENTREGA.   

                                           

 00040 TEMPERO COMPLETO. - Marca.: FRUTASUL              QUILO             1,897.00             5,940        11.268,18 

        Tempero completo, sem  pimenta,  embalagem  de 1kg, com 

        rótulo e prazo de validade. 

                             

 00041 VINAGRE DE ÁLCOOL . - Marca.: FRUTASUL             LITRO             4,082.00             2,340         9.551,88 

        Vinagre de álcool  - Obtido de matéria prima vegetal em 

        bom estado sanitário,   estar   isento  de  substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: garrafa  de  500ml.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                            

 

                                                                                  VALOR TOTAL R$      710.192,06 
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Empresa: L COSTA  &  G  RAMOS  LTDA;  C.N.P.J.  nº 33.724.724/0001-37, estabelecida à R MARECHAL DEODORO,245,ANDAR 

ALTOS SALA 4,IANETAMA, Castanhal PA,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a). LUANA PRISCILA DE SOUZA COSTA, C.P.F.nº 

002.328.352-17, R.G. nº5866103 PC PA.                                                                                                                   

  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00033 MILHO VERDE EM CONSERVA - Marca.: OLE            QUILO               765.00            11,780         9.011,70 

        MILHO VERDE EM  CONSERVA  a  base  de  água  e  sal sem 

        conservante, em embalagem  de  200g  com  rotulagem  do 

        valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

        e validade. Sem    presença   de   material   estranho. 

        Embalagem: Caixa de  200g. Validade: Não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.  

   

 00038 SARDINHA EM LATA 125G - Marca.: 88                UNIDADE           2,053.00            22,850        46.911,05 

        Sardinha em óleo comestível, lata de 125g com rotulagem 

        do valor nutricional,  data  de  fabricação e validade. 

        Embalagem íntegra sem       ferrugem,      abalamentos, 

        estufamento ou amassados.   Embalagem:  Lata  de  125g. 

        Validade: Não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 

                                                                                   VALOR TOTAL R$       55.922,75 
  

  

Empresa: TIAGO DE  ANDRADE  GOMES  LTDA;  C.N.P.J.  nº  37.760.036/0001-83, estabelecida à PSG SNAPP,304, CASTANHEIRA, 

Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). TIAGO DE ANDRADE GOMES, C.P.F. nº 938.377.802-44, R.G. nº 5447076 PC 

PA.                      

  

 ITEM  DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00001 ACHOCOLATADO EM PÓ - Marca.: DOÇURA              UNIDADE           2,372.00             6,630        15.726,36 

        achocolatado em pó  instantâneo,  contendo os seguintes 

        ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma 

        natural de chocolate,  sem  corantes  artificiais,  sem 

        glúten. Embalagem primária:  embalagem  de 200g a 400g, 

        aluminizada e resistente.  O  prazo  de  validade  deve 

        estar claramente expresso  na  embalagem  do produto, e 

        deve ser de  no  mínimo  180  dias  a contar da data de 

        entrega.  

                                               

 00005 ALHO A GRANEL - Marca.: ALHOBEL                  QUILO             1,219.00            16,050        19.564,95 

        ALHO A GRANEL  - 100% natural. De boa qualidade, isento 

        de mofo e impureza. A embalagem obrigatoriamente deverá 

        ser uniforme quanto  ao  tipo  e peso para a quantidade 

        total solicitada, de  até 1 kg. Rotulagem de acordo com 

        a legislação vigente.  O  prazo  de validade deve estar 

        claramente expresso na  embalagem,  e  não  deverá  ser 

        inferior a 90 dias, a contar da data de entrega.   

      

 00008 BATATA INGLESA - Marca.: IN NATURA                QUILO             5,840.00             3,530        20.615,20 

        Lavadas sadias sem  danificações  físicas.  Isentas  de 

        substâncias terrosas e   sujidades,  odores  e  sabores 

        estranhos e perfeitas    condições   de   apresentação. 

        Produto com maturação  suficiente  para  ser consumido. 

        Embalagem: pacote de   até   10kg.  Validade:  colheita 

        recente, a contar da data de entrega.   

                 

 00013 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS- (TIPO ACÉM) -  QUILO            14,036.00            22,320       313.283,52 

        Marca.: MAFRINORTE                                    

        Carne Bovina em  Cubos,  carne  bovina semi processada, 

        acem, em cubos,  congelada, transportada e conservada a 

        temperatura de 12Cº ou mais fria, com cor, sabor e odor 

        próprios, firme, consistente  e  não  pegajosa, devendo 

        apresentar-se livres de   parasitas   e   de   qualquer 

        substancia contaminante que    possa    altera-la,   ou 

        encobrir alguma alteração, embalagem primária plástica, 

        atóxica e apropriada    para    alimentos,    embalagem 

        secundária caixa de  papelão  reforçado,  com  validade 

        mínima de 10  meses  a parti da data de entrega, e suas 

        condições deverão estar   de  acordo  com  a  instrução 

        normativa 22/05, decreto  9.013/17, portaria CVC 05/13, 

        RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações posteriores, produto 

        sujeito a verificação    no    ato   da   entrega   aos 

        procedimentos administrativos determinados  pelo Mapa e 

        ANVISA.  

                                                

 00014 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA-MÚSCULO - Marca.:  QUILO            13,240.00            14,900       197.276,00 

        QUALITY BEEF                                          
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        CARNE BOVINA MOÍDA   CONGELADA-   (músculo)  Isenta  de 

        cartilagem e nervo,   sem   excesso  de  gordura,  deve 

        apresentar odor característico,    cor    variando   de 

        vermelho cereja a  vermelho  escuro,  acondicionado  em 

        embalagem integra adequado  e resistente sendo de 0,5kg 

        em cada pacote,  com  rotulagem  especificando  o peso, 

        tipo da carne,  data  de  fabricação, data de validade, 

        endereço e com  registro  de  inspeção animal no SIF OU 

        SIE. Não será  aceito  carne  cortada  na  máquina, com 

        odor, cor e  sabor  impróprios  ao produto e/ou aspecto 

        amolecido, descongelado, pegajoso,     esverdeado     e 

        pardacento. As embalagens   primárias   deverão   estar 

        devidamente rotuladas de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   até  500g.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.  

                                            

 00015 CENOURA - Marca.: IN NATURA                        QUILO            11,475.00             2,950        33.851,25 

        CENOURA - lavadas  sadias  sem  danificações  físicas e 

        integras. Isentas de  substâncias  terrosas e sujidades 

        odores e sabores  estranhos  e  perfeitas  condições de 

        apresentação. Produto com maturação suficiente para ser 

        consumido. Embalagem: Pacote  de  até  10kg.  Validade: 

        Colheita recenta, a contar da data de entrega.  

         

 00022 FARINHA LÁCTEA - Marca.: MARATÁ                    QUILO               155.00            14,150         2.193,25 

        Farinha láctea- enriquecida  com  vitaminas  e  preparo 

        instantâneo. Fabricado a  partir  de matérias primas de 

        1ª qualidade com   aspecto   e  cheiro  característico. 

        Embalagem em potes  atóxicos  de  400g. Embalagem: Lata 

        400g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.  

                     

 00030 MARGARINA COM SAL - Marca.: PRIMOR                 QUILO             2,164.00             7,550        16.338,20 

        MARGARINA COM SAL  -  com  teor  de lipídios entre 50 a 

        80%, na embalagem  deverá  constar  data  da fabricação 

        data de validade  e  número  do  lote  do  produto. Com 

        registo no Ministério   da  Agricultura.  Rotulagem  de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem:  Pote de 

        250g. Validade: Não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 

                                                                                 
VALOR TOTAL R$      618.848,73 

 

 

  

 

 
 
 
1. ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

 
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação. 

 

Item 
 

Descrição do Item 

 

Quantidade 
Valor 

Unitário 
R$ 

Órgão 
Gerenciador 

e Órgãos 
Participantes 

Total Registrado e 
Limite de adesão 
por Entidade Não 

Participante 

Limite 
decorrente 
de adesões 

01 

Achocolatado em pó – com 70% de maturação, 
sem danificações físicas, casca integral. Isentas 
de substâncias terrosas, sujidades, odores, 
sabores estranhos entre outros. Embalagem 
primária: saco de polietileno, acondicionado em 
caixa de papelão com total de 10 kg. Valores 
nutricionais e rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote de 200g 
ou 400g. Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

2.372 1.186 4.744 6,63 
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02 

Açaí pasteurizado congelado em polpa do tipo 
médio. Deverá ser fabricado com matéria prima 
de 1ª qualidade. Embalagem de 1 kg com 
rotulagem contendo valor nutricional de acordo 
com a legislação vigente. Não serão aceitos 
produtos com adição de água, conforme 
resolução CNNPA nº 12, de 1978. A embalagem 
deverá conter a identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão competente e 
data de embalagem. Embalagem: Pacote de 1 kg. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

17.632 8.816 35.264 13,30 

03 

Açúcar extra triturado – Produto processado da 
cana-de-açúcar com moagem extra triturada. Não 
deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 
rendimento insatisfatório, coloração e misturas e 
peso insatisfatório. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote 1 kg. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

35.633 17.816,5 71.266 2,46 

05 

Alho a granel – 100% natural. De boa qualidade, 
isento de mofo e impureza. A embalagem 
obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao 
tipo e peso para a quantidade total solicitada. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote de até 1 kg. Validade: Não 
inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
entrega. 

1.219 6.095 2.438 16,05 

06 

Arroz Branco Tipo 1 – longo e fino, de boa 
qualidade, isento de mofo e impureza. A 
embalagem obrigatoriamente deverá ser uniforme 
quanto ao tipo e peso para a quantidade total 
solicitada, rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Pacote 1 kg. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

37.489 18.744,5 74.978 4,80 

08 

Batata inglesa – lavadas sadias, sem danificações 
físicas. Isentas de substâncias terrosas e 
sujidades, odores e sabores estranhos, em 
prefeitas condições de apresentação. Produto 
com maturação suficiente para ser consumido. 
Embalagem: Pacote de até 10 kg. Validade: 
colheita recente, a contar da data de entrega. 

5.840 2.920 11.680 3,53 

09 

Biscoito doce tipo Maisena – Deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, 
devendo estar em perfeito estado de 
conservação. Serão rejeitados os biscoitos ou 
bolachas mal cozidas, queimadas e de caracteres 
organolépticos anormais. Não poderá apresentar 
umidade ou biscoitos quebrados (percentual 
máximo aceito – até 10% de biscoitos 
quebrados). O Rótulo deverá estar de acordo com 
a legislação vigente. Embalagem: Pacote de 
400g. Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

1.031 5.155 2.062 6,60 

10 

Biscoitos isentos de glúten – Tipo polvilho ou 
outro. Contendo embalagem de polietileno atóxico 
transparente. Rotulagem e produto de acordo 
com especificações contidas na legislação 
vigente. Embalagem: Pacote até 500g. Validade: 
Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
da data de entrega. 

431 215,5 862 36,72 

11 
Biscoito salgado tipo Cream Cracker – Deverão 
ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, 

8.985 4.492,5 17.970 6,50 
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devendo estar em perfeito estado de 
conservação. Serão rejeitados os biscoitos ou 
bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres 
organolépticos anormais. Não poderá apresentar 
umidade ou biscoitos quebrados (percentual 
máximo aceito – até 10% de biscoitos 
quebrados). O Rótulo deverá estar de acordo com 
a legislação vigente. Embalagem: Pacote de 
400g. Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

12 

Café em pó embolado a vácuo – torrado e moído 
com embalagem à vácuo. Embalagem de 250g 
com selo de pureza ABIC. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. Embalagem: Pacote de 
250g. Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

26 13 52 16,56 

13 

Carne Bovina congelada em cubos – (tipo acém) 
isenta de cartilagem e nervo, sem excesso de 
gordura, deve apresentar odor característico, cor 
variando de vermelho cereja a vermelho escuro, 
acondicionado em embalagem integra adequado 
e resistente sendo de 1 kg em cada pacote, com 
rotulagem especificando o peso, tipo da carne, 
data de fabricação, data de validade, endereço e 
com registro de inspeção animal no SIF OU SIE. 
Não será aceito carne cortada na máquina, com 
odor, cor e sabor impróprios ao produto e/ou 
aspecto amolecido, descongelado, pegajoso, 
esverdeado e pardacento. As embalagens 
primárias deverão estar devidamente rotuladas de 
acordo com a legislação vigente. Embalagem: 
Pacote de 1 kg. Validade: Não inferior a 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

14.036 7.018 28.072 22,32 

14 

Carne Bovina Moída Congelada – (músculo) 
isenta de cartilagem e nervo, sem excesso de 
gordura, deve apresentar odor característico, cor 
variando de vermelho cereja a vermelho escuro, 
acondicionado em embalagem integra adequado 
e resistente sendo de 0,5 kg em cada pacote, 
com rotulagem especificando o peso, tipo da 
carne, data de fabricação, data de validade, 
endereço e com registro de inspeção animal no 
SIF OU SIE. Não será aceito carne cortada na 
máquina, com odor, cor e sabor impróprios ao 
produto e/ou aspecto amolecido, descongelado, 
pegajoso, esverdeado e pardacento. As 
embalagens primárias deverão estar devidamente 
rotuladas de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote até 500g. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

13.240 6.620 26.480 14,90 

15 

Cenoura – lavadas sadias sem danificações 
físicas e integras. Isentas de substâncias terrosas 
e sujidades odores e sabores estranhos e 
prefeitas condições de apresentação. Produto 
com maturação suficiente para ser consumido. 
Embalagem: Pacote de até 10 kg. Validade: 
Colheita recente, a contar da data de entrega. 

11.475 5.737,5 22.950 2,95 

16 

Charque bovino dianteiro: Embalagem plástica à 
vácuo. Acondicionada em fardo plástico ou caixa 
de papelão até 30 kg. Não deve conter nitrito e 
nitrato. As embalagens primárias deverão estar 
devidamente rotuladas de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote de 500g 
ou 1 kg. Validade: Não inferior a 120 (cento e 
vinte) dias, a contar da data de entrega. 

4.639 2.319,5 9.278 31,80 
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17 

Colorau – Obtido de matéria prima vegetal em 
bom estado sanitário, estar isento de substâncias 
estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor 
e odor característicos. Rotulagem de acordo com 
a legislação vigente. Embalagem: Pacote até 
100g. Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de entrega.  

837 418,5 1.674 4,93 

18 

Creme Brigadeiro de Chocolate – produto 
constituído com açúcar demerara, leite em pó 
100% integral, cacau em pó, amido de milho, óleo 
vegetal refinado, chocolate granulado, baixo teor 
de sódio e aroma natural de brigadeiro. 
Embalagem atóxica, com tabela nutricional, data 
de validade e rotulagem de acordo coma a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote de 1kg. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

4.811 2.405,5 9.622 28,76 

19 

Cremogema – amido de milho tipo cremogema 
feito matérias primas de 1ª qualidade, limpas e 
isentas de matérias terrosas e parasitas, sem 
umidades. Deve produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. Não devera 
apresenta resíduos ou impurezas bolor ou cheiro. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote de 250g. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

92 46 184 14,26 

20 

Ervilha em conserva a base de água e sal em 
embalagem de 200g com rotulagem do valor 
nutricional, peso, fornecedor e data de fabricação 
e validade. Sem presença de material estranho. 
Embalagem: Caixa de 200g. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

1.738 869 3.476 9,52 

21 

Farinha de Rosca - enriquecida com ferro e ácido 
fólico Tipo 1, embalagem atóxica, resistente, 
rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote de 500g. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

203 1.015 406 8,28 

22 

Farinha Láctea – enriquecida com vitaminas e 
preparo instantâneo. Fabricado a partir de 
materias primas de 1ª qualidade com aspecto e 
cheiro característico. Embalagem em potes 
atóxicos de 400g. Embalagem: Pacote de 250g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

155 77,5 310 14,15  

23 

Feijão carioquinha tipo 1 – Não deverão 
apresentar sujidades, bolor, manchas. 
Acondicionado em fardos plásticos de 30 kg. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote de 1 kg. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

18.400 9,200 36.800 6,36 

26 

Leite em pó Integral – Deverá estar 
acondicionado em embalagem integra, adequada 
e resistente, com identificação do tipo, data de 
validade e com registro do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal). Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote até 200g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

11.945 5.972,5 23.890 24,00 

27 

Leite zero lactose – Leite UHT, semi-desnatado 
para dietas com restrições de lactose. Lata de até 
400g.  Deverá atender todas as especificações 
contidas na legislação vigente para o produto. 
Embalagem: Lata de até 400g ou Pacote de 

439 219,5 878 43,42 
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200g. Validade: Não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de entrega. 

28 

Macarrão espaguete – Não deverá apresentar 
sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à 
pressão dos dedos. As massas alimentícias ao 
serem postas na água não devem turvá-la antes 
da cocção. Não devem estar fermentadas ou 
rançosas. Pós-cocção a massa não poderá 
apresentar textura ou consistência de 
empapamento. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote de 500g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

3.713 1.856,5 7.426 4,10 

29 

Macarrão Parafuso – Não deverá apresentar 
sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à 
pressão dos dedos. As massas alimentícias ao 
serem postas na água não devem turvá-la antes 
da cocção. Não devem estar fermentadas ou 
rançosas. Pós-cocção a massa não poderá 
apresentar textura ou consistência de 
empapamento. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote de 500g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

5.043 2.521,5 10.086 4,20 

30 

Margarina com Sal – Com teor de lipídios entre 50 
a 80%, na embalagem deverá constar data da 
fabricação, data de validade e número do lote do 
produto. Com Registro no Ministério da 
Agricultura. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pote de 250g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

2.164 1.082 4.328 7,55 

31 

Massa para sopa tipo concha – Não deverá 
apresentar sujidades, bolor, manchas ou 
fragilidade à pressão dos dedos. As massas 
alimentícias ao serem postas na água não devem 
turvá-la antes da cocção. Não devem estar 
fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa 
não poderá apresentar textura ou consistência de 
empapamento. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacote de 500g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

3.117 1.558,5 6.234 4,60 

32 

Milho branco – grãos de boa qualidade isentos de 
mofo e impureza. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pacotes 500g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

1.518 759 3.036 5,10 

33 

Milho verde em conserva a base de água e sal 
sem conservante em embalagem de 200g com 
rotulagem do valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Sem presença de 
material estranho. Embalagem: Caixa de 200g. 
Validade: Não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

765 382,5 1.530 11,78 

34 

Molho de Tomate sachê de 340g contendo data 
de fabricação, validade, preparado com frutos 
maduros sãos, sem pele e sementes. Dever estar 
isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Embalagem: Caixa ou 
Sachê de 200g a 250g. Validade: Não inferior a 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

770 385 1.540 4,24 

37 

Sal refinado iodado – Obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário, estar isento de 
substâncias estranhas a sua composição. 
Aspecto límpido, cor e odor característicos. 

2.773 1.386,5 5.546 1,20 
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Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pacote de 1 kg. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

38 

Sardinha em óleo comestível, lata de 125g com 
rotulagem do valor nutricional, data de fabricação 
e validade. Embalagem integra sem ferrugem, 
abalamentos, estufamento ou amassadas. 
Embalagem: Lata de 125g. Validade: Não inferior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

2.053 1.026,5 4.106 22,85 

39 

Soja texturizada – (frango e carne). Valores 
nutricionais e rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem: Pote de 400g. 
Validade: não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de entrega. 

509 254,5 1.018 12,29 

40 

Tempero Completo – Isento de pimenta, contendo 
na sua composição: sal, alho e cebola e colorau. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: Pote de 300g. Validade: não inferior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 
entrega. 

1.897 948,5 3.794 5,94 

41 

Vinagre de álcool – Obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado sanitário, estar isento de 
substâncias estranhas a sua composição. 
Aspecto límpido, cor e odor característicos. 
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem: garrafa de 500 ml. Validade: Não 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

4.082 2.041 8.164 2,34 

 
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 este item 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 órgãos 
participantes, 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 



 
 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

(Processo Administrativo nº: 9/2010-028 SEMED) 
 (Pregão Eletrônico SRP nº: 028/2020) 

 
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 (doze) meses, a partir da assinatura 
e publicação do extrato, não podendo ser prorrogada. 

 
6.    REVISÃO E CANCELAMENTO 

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 ou instrumento equivalente 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 
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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. 

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). 

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 
dos gêneros alimentícios, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades 
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO 
EDITAL. 

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, 03 de Dezembro de 2020 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
C.N.P.J.  nº  29.517.467/0001-95 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
RUIVALDO DA SILVA SIQUEIRA 

 
 
 
 
 

R C V R DE OLIVEIRA LTDA 
C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50 

CONTRATADO 
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BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA 
C.N.P.J. nº 24.011.497/0001-01 

CONTRATADO 
                                                                                 
 
 
                                                                                 

CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
C.N.P.J. nº 32.163.746/0001-02 

CONTRATADO 
 
 
                                                                                 
                                                                                 

L COSTA & G RAMOS LTDA 
C.N.P.J. nº 33.724.724/0001-37 

CONTRATADO 
    
 
                                                                              
                                                                                 

TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA 
C.N.P.J. nº 37.760.036/0001-83 

CONTRATADO 
                                                                                 

 


		2020-12-10T13:36:04+0000


		2020-12-10T18:37:00+0000


		2020-12-10T19:01:39+0000


		2020-12-14T17:36:00+0000


		2020-12-14T17:38:12+0000


		2020-12-15T12:14:56+0000


		2020-12-15T13:03:16+0000


		2020-12-15T10:06:36-0300
	RUIVALDO DA SILVA SIQUEIRA:09927590210


		2020-12-17T14:43:18-0300
	FRANCISCO MONTEIRO SALES:39701603249




