
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2022-003 PMEC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220133

Aos três de março de dois mil e vinte e dois, o Município de ELDORADO DOS CARAJÁS, com sede na Rua 
Rio Vermelho, nº 01, Qd 51- Centro, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. 
de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada 
no Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 9/2022-003 PMEC,   RESOLVE registrar os preços para 
(objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro 
lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
ELDORADO  DO CARAJÁS. 

Empresa: M B  DE  OLIVEIRA  COMERCIO  DE SERVIÇOS EIRELI; C.N.P.J. nº 37.363.922/0001-73, estabelecida à AV IGUAÇU, S/N, CENTRO,

Eldorado dos Carajás PA, representada neste ato pelo Sr(a). MICHAEL BORGES DE OLIVEIRA, C.P.F. nº 004.518.031-83.               

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  AÇÚCAR: cristalizado, na cor branca - Marca.: CAUA  QUILO            12,000.00             4,140        49.680,00

        XI                                                

        cristal pacote de 1kg e 1ª qualidade, sacarose da cana,

        açúcar livre de    impurezas,    pacote    açúcar,   em

        polietileno, prazo de  validade  mínima  de  12  (doze)

        meses a contar  com  a  data de fabricação. a partir da

        data de entrega.  deverá  apresentar validade. similar:

        sonora, açúcar. embalagem   plástica   de   1kg   (dois

        quilos).                                               

 00003  AÇAFRÃO integro - Marca.: WS                        UNIDADE           1,295.00             2,620         3.392,90

        sem irregularidades no produto, embalagem pacote com 50

        gramas ó fino  e homogêneo com aspecto cheiro aromático

        e sabor próprios,   livres  de  sujidades  e  materiais

        estranhos a sua espécie. cheiro e aroma característico,

        contendo identificação do produto, marca do fabricante,

        data de fabricação  e  prazo  de validade. embalagem 50

        gramas, saco plástico transparente e atóxico.          

 00007  BISCOITO CREAM CRACK - Marca.: GALO                 PACOTE           25,850.00             4,290       110.896,50

        amanteigado, integral amanteigado,  integral, fabricada

        a partir de  matérias  primas  sã  e  limpa,  isenta de

        material terroso, parasitos  e  em  perfeito  estado de

        conservação, íntegros e crocantes, não quebradiços, com

        cocção adequada para  o consumo. embalagem: pacote 400g

        (caixa com 20   unidades)   hermeticamente   vedado   e

        resistente, primária de polietileno. validade mínima de

        06 meses a partir da data de entrega.                  

 00012  CARNE BOVINA: (lagarto) - Marca.: SAO FRANCISCO     QUILO             4,270.00            30,170       128.825,90

        peça inteira, limpa,   de   primeira   qualidade,   com
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        registro no sif  ou  sisp.  embalagem:  transparente ou

        saco plástico transparente,   hermeticamente  vedado  e

        atóxico, data de fabricação e o prazo de validade.     

 00017  FARINHA DE MANDIOCA: fina, - Marca.: DONA MARIA     EMBALAGEM           940.00             5,400         5.076,00

        seca tipo 1,  branca ou amarela. embalagem: pacote de 1

        kg em saco    plástico    transparente    e    atóxico,

        hermeticamente vedado e  resistente,  prazo de validade

        mínima de 6 meses a partir da data de entrega.         

 00020  FEIJÃO CARIOCA: tipo 1, - Marca.: DONA DE           EMBALAGEM         3,900.00             7,090        27.651,00

        selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração,

        odor e sabor   característicos,   livre  de  impurezas,

        carunchos, sujidades, larvas     e    parasitas,    com

        empacotamento sem contato  manual. embalagem: pacote de

        1kg, saco plástico   transparente,   atóxico,  incolor,

        hermeticamente vedado e  resistente,  prazo de validade

        mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega  

 00021  FRANGO: inteiro - Marca.: SUPER FRANGO              QUILO             6,815.00             9,460        64.469,90

        classificação características gerais não deve conter pé

        cabeça congelado com  no máximo 0,5% de água com miúdos

        04% de gordura   apresentado  cor  amarelo  rosado  sem

        escurecimentos ou manchas  esverdeadas acondicionamento

        em embalagem plástica   registro   no   ministério   da

        agricultura - sif     informações     do     fabricante

        especificação do produto    de   data   de   vencimento

        estampada na embalagem                                 

 00022  FEIJÃO PRETO: pacote de 01 kg, - Marca.: DONA DE    UNIDADE             560.00             8,980         5.028,80

        novo, tipo 01, constituído de grãos da mesma coloração,

        inteiros, aspecto brilhoso,   liso.   admitindo-se   no

        máximo 5% de  mistura  de  outras  classes,  isento  de

        matéria terrosa, parasitas,  pedaços  de grãos ardidos,

        brotados, chocos, imaturos  ou mofados. deve constar na

        embalagem a data de validade e fabricação do produto.  

 00023  LEITE EM PÓ, integral, - Marca.: CCGL               UNIDADE           3,370.00            31,900       107.503,00

        obtido por desidratação  do leite de vaca integral, sem

        adição de soro    de    leite,    mediante    processos

        tecnológicos adequados, devendo  ter  boa solubilidade,

        sem umidade, sem  fermentação,  sem ranço e sem grumos,

        com pó de  aspecto  branco  amarelado,  sem glúten, com

        especificações de acordo   com  a  portaria  369/97  do

        ministério de agricultura.  embalagem:  pacote  de 1kg,

        saco laminado, atóxico,    hermeticamente    vedado   e

        resistente, prazo de  validade  mínima  de  06  meses a

        partir da data de entrega.                             

 00025  MARGARINA: 500 g - Marca.: QUALY                    UNIDADE           1,630.00             6,970        11.361,10

        margarina vegetal sem  sal,  embalagem  de  500 gramas-

        cremosa. produto que  se apresenta sob forma de emulsão

        plástica ou fluída    contendo    obrigatoriamente   os

        ingredientes: leite seus   constituintes   sem  gordura

        trans, óleos e/ou  gorduras  comestíveis,  sal  e água,

        deverá conter no  mínimo  60%  de lipídios. produzida a

        partir da interesterificação    dos    ácidos   graxos,

        recebendo assim, comercialmente, a designação "livre de

        gordura trans". pode    conter   vitaminas   e   outras

        substâncias permitidas, desde  que  estejam  no rótulo.

        margarina fabricada a   partir   de   matérias   primas

        selecionadas, livre de   matéria   terrosa,  parasitas,

        larvas e detritos animais e vegetais                   

 00028  ÓLEO DE SOJA; refinado, - Marca.: ABC               EMBALAGEM        19,595.00             8,690       170.280,55

        com antioxidantes, tipo  puro,  transparente,  rico  em

        vitamina e, com   apresentação,  cheiro,  sabor  e  cor

        característico ao mesmo,  isentos  de  ranço  livre  de

        impurezas. embalagem: pet    de    900   ml,   em   pet

        transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo

        de validade mínima  de  12  meses  a  partir da data de

        entrega                                                

 00035  SAL: refinado, iodado - Marca.: NOTAIO              UNIDADE           1,330.00             1,230         1.635,90

        para consumo doméstico,  embalagem:  pacote  de  1  kg,

SEDE DA PREFEITURA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

        plástico transparente, hermeticamente      vedado     e

        resistente, prazo de  validade  mínima  de  12  meses a

        partir da data de entrega.                             

 00038  TEMPERO: completo sem pimenta - Marca.: KITANO      UNIDADE           2,670.00             7,610        20.318,70

        embalagem de 1kg  contendo  uma  mistura  de  sal  alho

        cebola e condimentos  sem pimenta validade mínima de 06

        meses com potes de 1kg.                                

 00039  SALSICHA: congelada tipo hot dog - Marca.: AURORA   QUILO             1,950.00            11,180        21.801,00

        composta de ingredientes   como:   carne  mecanicamente

        separada de aves,  carne/ gordura suína, água, proteína

        de soja, sal,    condimentos    naturais    e    outros

        ingredientes permitidos na  legislação  vigente que não

        descaracterizem o produto. sem pimenta e sem glúten.   

 00047  FARINHA DE TRIGO: pacote com 1 kg, - Marca.: MIREL  EMBALAGEM           684.00             4,800         3.283,20

        LA                                                

        sem fermento, enriquecido  com  ferro  e  ácido fólico,

        isentos de matéria  terrosa  e  em  perfeito  estado de

        conservação. não pode   estar   úmida,  fermentada  nem

        rançosa. embalagem em  sacos  plásticos de polietileno,

        transparentes/atóxico, limpos, não            violados,

        resistentes, que garantam  a integridade do produto até

        o momento do    consumo,   acondicionados   em   fardos

        lacrados. deve constar  na embalagem a data de validade

        e fabricação do produto                                

 00050  MELANCIA: - Marca.: IN NATURA                       UNIDADE           4,100.00             1,680         6.888,00

        apresentando grau de maturidade tal que permita suporta

        manipulação transporte e   conservação   em   condições

        adequadas para o consumo                               

 00051  MAMÃO: de primeira - Marca.: IN NATURA              QUILO               380.00             2,500           950,00

        , in natura,   tipo   formosa,   apresentando  grau  de

        maturação, tal que  lhe permita suportar a manipulação,

        o transporte e  a  conservação  em  condições adequadas

        para o consumo,  com ausência de sujidades, parasitos e

        larvas.                                                

 00055  PEITO DE FRANGO: inteiro resfriado, - Marca.: SUPE  QUILO             1,250.00            14,150        17.687,50

        R FRANGO                                          

        embalagem intacta, constando  data de validade e número

        do lote do  produto,  não  apresentar superfície úmida,

        pegajosa ou inconsistência    anormal.    constando   a

        comprovação de inspeção.                               

 00057  SARDINHA: em conserva - Marca.: GOMES E COSTA       LATA              4,500.00             4,730        21.285,00

        lata com 125g  deve  constar  na  embalagem  a  data de

        validade e fabricação do produto.                      

 00058  POLPA DE CAJÚ: de primeira qualidade. - Marca.: BR  QUILO               560.00             9,970         5.583,20

        ASFRUT                                            

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade                                      

 00061  FARINHA DE MILHO: amarela, - Marca.: YOKI           EMBALAGEM           490.00             5,660         2.773,40

        de mesa, fabricada  com  matérias  primas sãs e limpas,

        obtidas dos grãos  de  milho, sem fermentação e sabores

        rançosos. (pct de 1 kg)                                

 00065  BETERRABA: de primeira qualidade - Marca.: IN NATU  QUILO             1,450.00             2,130         3.088,50

        RA                                                

        não perfuradas, sem   parasitas   aderidos.  bulbos  de

        tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos, firmes, sem

        corpos estranhos ou terra aderido à superfície         

 00067  CANELA EM PÓ; - Marca.: DONA ZEFA                   UNIDADE             130.00             3,420           444,60

        pó fino (pct 40 g).                                    

 00071  CEBOLINHA: maço fresca, - Marca.: IN NATURA         UNIDADE           1,000.00             1,480         1.480,00

        de primeira qualidade,  tamanho  e coloração uniformes,

        devendo ser bem  desenvolvida,  firme e intacta, isenta

        de enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.        

 00075  LEITE CONDENSADO: longa vida - Marca.: CCGL         UNIDADE           1,900.00             4,340         8.246,00

        de 395g ingredientes: leite integral, açúcar e lactose,

        não contém glúten.  embalagem  tetra  pak de 395gr deve
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        constar na embalagem a data de validade e fabricação do

        produto.                                               

 00076  MILHO DE PIPOCA: emb. de 500g - Marca.: SINHA       EMBALAGEM           600.00             4,020         2.412,00

        de primeira qualidade,   beneficiado,   polido,  limpo,

        isento de sujidades,   parasitas  e  larvas,  admitindo

        umidade máxima de   14%  por  peso.  data  de  validade

        impressa e com  no  mínimo 06 meses a partir da data da

        entreg                                                 

 00084  FECULA DE MANDIOCA: goma ou amido de mandioca - Ma  PACOTE            2,100.00             5,550        11.655,00

        rca.: AMAFIL                                      

        extraido de tuberculos    como   mandioca,   livre   de

        sujidades com embalagem de 1kg                         

 00086  COCO RALADO: embalagem de 100gr - Marca.: SO COCO   PACOTE            1,100.00             3,080         3.388,00

        aspecto: desidratado, granulado   solto.  cor:  branco.

        aroma: característico de  coco,  livre de ranço. sabor:

        característico de coco, livre de ranço.                

 00087  FARINHA DE TRIGO: especial com fermento; - Marca.:  EMBALAGEM           150.00             5,550           832,50

        MIRELLA                                          

        contendo farinha de   trigo   especial,   brancos,  com

        glúten, sem conservantes ou aditivos (pct de 1 kg).    

 00088  LINGUIÇA DEFUMADA: tipo calabresa, - Marca.: AUROR  QUILO               400.00            24,870         9.948,00

        A                                                 

        preparada com carne  não mista, toucinho e condimentos,

        com aspecto normal,  firme,  sem umidade, não pegajosa,

        isenta de sujidades,  parasitas  e  larvas,  mantida em

        temperatura e refrigeração  adequada,  acondicionada em

        saco de polietileno.                                   

 00094  SAL: refinado em sachê de 1g - Marca.: CISNE        UNIDADE             450.00             1,230           553,50

        refinado, iodado, para  consumo  doméstico,  embalagem:

        sachê de 1g, porção individual, hermeticamente vedado e

        resistente, caixa com  2000  sachê,  prazo  de validade

        mínima de 12 meses a partir da data de entrega.        

 00096  ADOÇANTE: dietético 100% natural, - Marca.: ZERO C  UNIDADE              40.00             3,550           142,00

        ALL                                               

        embalagem de 100ml, com identificação do produto, marca

        do fabricante, data de fabricação e validade.          

 00102  SUPLEMENTO: oral pó infantil - Marca.: NESTLE       UNIDADE              50.00            26,800         1.340,00

        de 01 a   10   anos,   sabores  de  baunilha,  nutrição

        completa, rico em   fibras,   sem  glutem.  produto  de

        referência, nutren junior,     similar    ou    melhor,

        embalagem: lata de 400gr                               

                                                                                           VALOR TOTAL R$      829.901,65

Empresa: M R  SANDES  EIRELI; C.N.P.J. nº 07.938.982/0001-06, estabelecida à RUA K O QUADRA 20 S/N, CENTRO, Eldorado dos Carajás

PA, representada neste ato pelo Sr(a). MIRANILTON ROCHA SANDES, C.P.F. nº 967.472.771-04.                                       

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00005  ARROZ subgrupo polido - Marca.: REALENGO/REALENGO   EMBALAGEM        11,900.00            18,620       221.578,00

        AL                                                

        pacote de 5kg  lasse  longo  fino, tipo 1, beneficiado,

        com empacotamento sem    contato   manual,   livre   de

        impurezas, grãos inteiros,    apresentação    e   sabor

        característico do produto.  embalagem:  pacote de 5 kg,

        plástico transparente, atóxico,  incolor  e resistente,

        hermeticamente fechado, prazo  de validade mínima de 06

        meses a partir da data de entrega.                     

 00011  CARNE BOVINA: (coxão mole) - Marca.: QUALITY/MERCU  QUILO             5,770.00            28,780       166.060,60

        RIO ALI                                           

        primeira qualidade, sem  osso,  limpa, cortada em bifes

        ou pedaço/peça, com registro no sif ou sisp. embalagem:

        transparente ou saco       plástico       transparente,

        hermeticamente vedado e atóxico, data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     

 00015  COLORÍFICO: em pó pacote de 500g - Marca.: SABRINA  UNIDADE           1,315.00             5,640         7.416,60

        /SABRINA EIRE                                     
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        base de urucum,  com  cor e odor próprios, sem presença

        de umidade e  material  estranho  à  sua composição que

        comprometam a qualidade  do  produto. embalagem: pacote

        de 250g, atóxico,   incolor   hermeticamente  vedado  e

        resistente, prazo de  validade  mínima  de  06  meses a

        partir da data  de  entrega.  pacote  com 250g em pó de

        primeira: características: obtido  de frutos maduros de

        urucum, limpos, dessecados   e   moído,   de  primeira,

        constituído de matéria   prima   de   boa  qualidade  e

        apresentar aspecto, cor,  cheiro e sabor característico

        do produto, acondicionados     em     saco     plástico

        transparente, resistente, hermeticamente         vedado

        contendo 500g                                          

 00030  POLPA DE CUPUAÇU: de primeira qualidade. - Marca.:  QUILO               620.00            10,360         6.423,20

        POP FRUTT/POP FRUTT                              

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     

 00031  POLPA DE MARACUJÁ: de primeira qualidade. - Marca.  QUILO               720.00            13,500         9.720,00

        : POP FRUTT/POP FRUTT                             

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     

 00032  POLPA DE ACEROLA: de primeira qualidade, - Marca.:  QUILO               780.00            10,700         8.346,00

        POP FRUTT/POP FRUTT                              

        embalagem individual, com    1    kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     

 00059  POLPA DE MANGA: de primeira qualidade. - Marca.: P  QUILO               590.00             9,640         5.687,60

        OP FRUTT/POP FRUTT                                

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade                                      

 00060  POLPA DE CAJÁ: de primeira qualidade. - Marca.: PO  QUILO               710.00            12,300         8.733,00

        P FRUTT/POP FRUTT                                 

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     

 00063  ALFACE: americana pé - Marca.: NATURAL/REGIONAL     UNIDADE             770.00             2,800         2.156,00

        apresentando grau de   evolução  completo  do  tamanho,

        aroma e cor   próprias,   com  ausência  de  sujidades,

        parasitos e larvas.                                    

 00080  BALAS: sabores variados - Marca.: SANTA RITA        EMBALAGEM         1,100.00             6,750         7.425,00

        embalagem de 600g    descrição.    classificação:      

        balas                                                  

        sabor  de frutas para  dietas  com restrição de açúcar.

        composição: edulcorantes: isomalte   e  glicosídeos  de

        esteviol, acidulante.                                  

 00082  CHOCOLATE EM BARRA branco - Marca.: ZAZAM/ZAZAM     QUILO               400.00            18,980         7.592,00

        de 1kg, açúcar,   leite   em  pó,  manteiga  de  cacau,

        lactose, gordura vegetal,   emulsificantes  lectina  de

        soja e ricinoleato  de glicerina e aromatizante. contém

        glúten.                                                

 00090  MANGA ROSA: de primeira, - Marca.: NATURAL/REGIONA  QUILO               210.00             2,400           504,00

        L                                                 

        in natura, tipo  tommy, apresentando grau de maturação,

        tal que lhe   permita   suportar   a   manipulação,   o

        transporte e a  conservação em condições adequadas para

        o consumo, com   ausência  de  sujidades,  parasitos  e

        larvas.                                                

                                                                                           VALOR TOTAL R$      451.642,00
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Empresa: NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA; C.N.P.J. nº 05.493.646/0001-71, estabelecida à Av. São Geraldo n 26, centro, Eldorado dos

Carajás PA, (94)  3315-1587,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  MARLON  OLIVEIRA SANDES, C.P.F. nº 008.738.992-45, R.G. nº

04803466832 DETRAN PA.                                                                                                          

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00018  FLOCÃO DE ARROZ: farinha de arroz - Marca.: URBANO  EMBALAGEM         1,340.00             2,700         3.618,00

        flocada, com coloração,  odor  e sabor próprios, isento

        de umidade e de material estranho à sua composição, que

        comprometem a qualidade  do  produto. embalagem: pacote

        de 500g, embalado   em   saco   plástico  transparente,

        atóxico, e hermeticamente   vedado   e   resistente.  o

        produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a

        partir da data de entrega.                             

 00019  FLOCÃO DE MILHO: p/ cuscuz - Marca.: CARAMURU ALIM  UNIDADE             850.00             2,150         1.827,50

        ENTOS S                                           

        na cor amarelo,   com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor

        próprios com ausência  de  umidade, fermentação, ranço,

        isento de sujidades,  parasitas  e larvas. peso líquido

        de 500g, Fardo 10 unidades, Farinha de milho 06 meses a

        partir da data  de entrega. deve constar na embalagem a

        data de validade e fabricação                          

 00034  PIMENTA-DO-REINO ? 110 g - Marca.: PRODUTOS ALIMEN  UNIDADE             300.00             4,650         1.395,00

        TICIO                                             

        Realçadores de sabor  glutamato monossódico e inosinato

        dissódico, aromatizantes e corante caramelo III que não

        contenha glúten.                                       

 00037  VINAGRE: de maçã: fermentado - Marca.: GOTA         FRASCO              935.00             4,550         4.254,25

        acético de maçã,  água  e  conservante, ácidez.4,0% não

        contém glúten. embalagem:  pet  de  750  mL,  embalagem

        secundária em plástico   forte,  resistente,  embalagem

        intacta. validade mínima  de 12 meses. demais condições

        de acordo com  as  normas  de saúde/sanitárias vigentes

        (anvisa, sif e outras).                                

 00062  ACHOCOLATADO EM PÓ pacote 400G - Marca.: APTI ALIM  PACOTE              780.00             4,350         3.393,00

        ENTOS LTDA                                        

        apresentação pó, sabor   tradicional,   prazo  validade

        mínimo 18 meses, característica adicional açúcar, cacau

        em pó, sal,  vitaminas  (a,d3,  b1, b2, b3, b5, b6, b7,

        b9, b12), minerais   (ferro   e  zinco),  emulsificante

        lecitina de soja   e  aromatizante.  alérgicos:  contém

        derivado de soja.  pode  conter  derivado de leite. não

        contém glúten. pacote com 400g                         

 00066  CHOCOLATE: em barra de 1kg, - Marca.: APTI ALIMENT  UNIDADE             800.00            19,400        15.520,00

        OS LTDA                                           

        meio amargo ingredientes.   açúcar,   massa  de  cacau,

        gordura vegetal, leite   em   pó,  manteiga  de  cacau,

        emulsificantes lecitina de    soja    e    poliglicerol

        polirricinoleato e aromatizante.    deve   constar   na

        embalagem a data de validade e fabricação do produto.  

 00068  CREME DE LEITE: de 200gr - Marca.: MOCOCA           UNIDADE             258.00             2,600           670,80

        o produto é   obtido   do   desnate   de  leite  de    

        alta                                                   

        qualidade, contendo um   ótimo  sabor,  consistência  e

        cremosidade. pode ser combinado com muitos ingredientes

        diferentes, sendo utilizado   em   receitas   doces  ou

        salgadas. pode ser  combinado  com  muitos ingredientes

        diferentes, sendo utilizado   em   receitas   doces  ou

        salgadas. Caixa com 24 unidades                        

 00069  CHÁ EM SACHÊ; sabores variados - Marca.: MATE LEAO  EMBALAGEM           300.00             2,550           765,00

        embalagem: caixa com   15   gramas,   individual,   com

        identificação do produto e prazo de validade. Caixa com

        ate 12 saches.                                         

 00083  LEITE DE COCO: 200 ml - leite de coco, natural, -   UNIDADE             450.00             1,690           760,50

        Marca.: ITAPARIGA                                 

        , integral, concentrado,     isento    de    sujidades,
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        parasitas, larvas, com  aspecto,  cor,  cheiro  e sabor

        próprios. acondicionados em  vidros apropriados com 200

        ml deve constar  na  embalagem  a  data  de  validade e

        fabricação do produto.                                 

 00085  AZEITONA VERDE - Marca.: LA PREFERIDA               EMBALAGEM           140.00             6,800           952,00

        com caroço, em    conserva,    embalagem    de   vidro,

        transparente e incolor,   rotulada  segundo  legislação

        vigente, declarando marca,    nome    e   endereço   do

        fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e

        registro no órgão competente. frasco 500g              

                                                                                           VALOR TOTAL R$       33.156,05

Empresa: W&J COMERCIO  E  FRUTARIA  EIRELI  ME;  C.N.P.J.  nº 28.412.933/0001-05, estabelecida à AVENIDA C O QUADRA 225 LOTE 06,

CIDADE JARDIM, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). WIKY HOBBY PAULO DE ALMEIDA, C.P.F. nº 026.681.291-09, R.G. nº

5157892 SPTC GO.                                                                                                                

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00004  ALHO IN NATURA - Marca.: RB DISTRIBUIDORA           QUILO               722.00            16,480        11.898,56

        de primeira, em  réstia, sem casca, bulbo inteiriço, de

        boa qualidade, firme e intacto, sem lesões, perfurações

        e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem sujidades,

        parasitos e larvas, com identificação do produto.      

 00033  PIMENTÃO VERDE: de primeira de primeira qualidade,  QUILO               630.00             4,800         3.024,00

        - Marca.: RB DISTRIBUIDORA                       

        in natura, apresentando  grau  de maturação que permita

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

        condições adequadas para  o  consumo,  com  ausência de

        sujidades, parasitos e larva                           

 00036  TOMATE: tipo extra - Marca.: RB DISTRIBUIDORA       QUILO             5,520.00             3,480        19.209,60

        características adicionais produto próprio para consumo

        humano e em conformidade com a legislação em vigor.    

 00043  CHEIRO VERDE: fresco, - Marca.: RB DISTRIBUIDORA    UNIDADE             700.00             1,280           896,00

        de primeira qualidade,  tamanho  e coloração uniformes,

        devendo ser bem  desenvolvida,  firme e intacta, isenta

        de enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.        

 00048  LARANJA: de primeira - Marca.: RB DISTRIBUIDORA     QUILO             4,000.00             2,580        10.320,00

        in natura, tipo  pêra,  apresentando  grau de maturação

        que permita suportar  a  manipulação,  o transporte e a

        conservação em condições  adequadas para o consumo, com

        ausência de sujidades, parasitos e larvas.             

 00064  ABOBORA - Marca.: RB DISTRIBUIDORA                  QUILO               750.00             2,480         1.860,00

        itália ou japonesa  ou moranga e primeira qualidade, in

        natura, apresentando grau   de  maturação  que  permita

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

        condições adequadas para  o  consumo,  com  ausência de

        sujidades, parasitos e larvas                          

 00070  CHUCHU: de 1ª qualidade - Marca.: RB DISTRIBUIDORA  QUILO             1,250.00             3,280         4.100,00

        inteira acondicionada em      rede     plástica     com

        identificação de peso  validade  de 15 dias a contar da

        data de entrega  sem  broto  em  grau de amadurecimento

        médio                                                  

 00078  ABOBRINHA VERDE - Marca.: RB DISTRIBUIDORA          QUILO               450.00             2,480         1.116,00

        tradicional frutos grandes  de  formato  alongado e com

        pescoço a casca  é  lisa de cor verde com estrias creme

        início da colheita 140-160 dias                        

 00081  COUVE FRESCA: firme, - Marca.: RB DISTRIBUIDORA     UNIDADE             900.00             3,200         2.880,00

        com coloração e   tamanho   uniformes   e   típicos  da

        variedade, sem sujidades  ou outros defeitos que possam

        alterar sua aparência  e  qualidade, livres de resíduos

        de fertilizantes, de colheita recente, maço com 200g   

 00089  MANDIOCA (AIPIM). de primeira - Marca.: RB DISTRIB  QUILO               600.00             2,200         1.320,00

        UIDORA                                            

        in natura, descascada,  apresentando grau de maturação,

        tal que lhe   permita   suportar   a   manipulação,   o

        transporte e a  conservação em condições adequadas para
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        o consumo, com   ausência  de  sujidades,  parasitos  e

        larvas                                                 

 00095  TANGERINA TIPO POCAN - Marca.: RB DISTRIBUIDORA     QUILO               500.00             3,180         1.590,00

        de primeira, in natura, apresentando grau de maturação,

        tal que lhe   permita   suportar   a   manipulação,   o

        transporte e a  conservação em condições adequadas para

        o consumo, com   ausência  de  sujidades,  parasitos  e

        larvas.                                                

                                                                                           VALOR TOTAL R$       58.214,16

Empresa: M.N DE  SOUSA  SANTOS  COMERCIO; C.N.P.J. nº 24.176.352/0001-60, estabelecida à AVENIDA CARAJÁS Nº 87, KM 100, Eldorado

dos Carajás PA,  (94)  99149-5109, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA NETA DE SOUSA SANTOS, C.P.F. nº 982.644.942-34, R.G.

nº 5945036 SSP PA.                                                                                                              

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00002  ABACAXI PÉROLA - Marca.: LINHA VERDE                UNIDADE           1,260.00             2,680         3.376,80

        de primeira qualidade,  in natura, apresentando grau de

        maturação que permita   suportar   a   manipulação,   o

        transporte e a  conservação em condições adequadas para

        o consumo, com   ausência  de  sujidades,  parasitas  e

        larvas.                                                

 00006  BISCOITO DOCE:  tipo maisena - Marca.: LIANE        UNIDADE          25,850.00             3,730        96.420,50

        leite, maria, rosquinha   ou   similar,   submetidos  a

        processos de amassamento  e  cocção, fermentada ou não,

        fabricada a partir  de  matérias  primas  sã  e  limpa,

        isenta de material  terroso,  parasitos  e  em perfeito

        estado de conservação,   íntegros   e   crocantes,  não

        quebradiços, com cocção   adequada   para   o  consumo.

        embalagem: pacote com  400g  (caixa  com  20  unidades)

        hermeticamente vedado e    resistente,    primária   de

        polietileno, prazo de  validade  mínima  de  06 meses a

        partir da data de entrega.                             

 00008  BANANA PRATA: tamanho médio, - Marca.: LINHA VERDE  QUILO             3,280.00             3,280        10.758,40

        produtos sãos, limpos,  sem  defeitos,  suficientemente

        desenvolvidos, com aspecto,  aroma  e  sabor típicos da

        variedade e uniformidade no tamanho e na cor.          

 00009  CAFÉ: EM PÓ TORRADO, embalado a vácuo, pacote com   EMBALAGEM         5,240.00            11,680        61.203,20

        500g - Marca.: MARATA                             

        apresentação torrado e  moído  sem  misturas  embalagem

        selo adicionais 1ª    qualidade   com   características

        aspecto cor odor  e  sabor  próprios.  deve  constar na

        embalagem a data de validade e fabricação do produto.  

 00010  CARNE BOVINA IN NATURA: (contrafilé) - Marca.: QUA  QUILO             6,150.00            31,380       192.987,00

        LITY BEEF                                         

        congelada, aspecto próprio,   não   amolecida   e   nem

        pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e

        sabor próprio, com  ausência  de sujidades, parasitos e

        larvas. devendo conter  no  máximo  10% de gordura deve

        ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo

        de 3% de  aponevroses,  com  registro  no  sif ou sisp.

        embalagem: pacote de 1 kg, transparente, hermeticamente

        vedado e atóxico,  data  de  fabricação  e  o  prazo de

        validade.                                              

 00013  CARNE BOVINA: (músculo) - Marca.: QUALITY BEEF      QUILO             4,270.00            24,280       103.675,60

        e primeira qualidade, em pedaço, com registro no sif ou

        sisp. embalagem: transparente    ou    saco    plástico

        transparente, com identificação  do  produto e prazo de

        validade.                                              

 00014  CEBOLA NACIONAL: de primeira e primeira qualidade,  QUILO             2,100.00             2,430         5.103,00

        - Marca.: LINHA VERDE                            

        in natura, casca   protetora,   apresentando   grau  de

        maturação, tal que  lhe permita suportar a manipulação,

        o transporte e  a  conservação  em  condições adequadas

        para o consumo,  com ausência de sujidades, parasitos e

        larvas.                                                
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 00016  MASSA DE TOMATE: Tipo: Extrato - Marca.: BONARE     EMBALAGEM         9,090.00             2,150        19.543,50

        concentrado, composição, tradicional,  apresentação  em

        creme, embalagem 340g                                  

 00024  MACARRÃO: tipo espaguete. em ovos e/ou integral -   UNIDADE           2,600.00             3,610         9.386,00

        Marca.: LIANE                                     

        à base de  sêmola  de  trigo,  enriquecida  com ferro e

        ácido fólico, corante  natural de urucum e cúrcuma, com

        glúten, sem colesterol,   com  aspecto,  odor  e  sabor

        característicos do produto, sem a presença de sujidades

        ou outro material   ou   reação  que  possa  alterar  a

        qualidade do mesmo. embalagem: pacote de 500g, plástica

        transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo

        de validade mínima  de  06  meses  a  partir da data de

        entrega.                                               

 00026  MAÇÃ NACIONAL: cor vermelha - Marca.: LINHA VERDE   QUILO               800.00             3,380         2.704,00

        rajada. com um  aroma, totalmente agradável lisa e copa

        arredondada  fruta in natura, tipo a                   

 00027  OVOS: de galinha casca lisa, - Marca.: CASA DO OVO  UNIDADE           2,550.00             0,730         1.861,50

        embalagem com 30  unidades,  em  caixa  de papelão, com

        registro no ministério  da agricultura, sif, cispoa. os

        ovos deverão estar limpos e não trincados.             

 00029  POLPA DE GOIABA: e primeira qualidade. - Marca.: P  QUILO               620.00             9,580         5.939,60

        OP FRUTT/POP FRUTT                                

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade                                      

 00040  BATATA INGLESA: DE 1ª qualidade - Marca.: LINHA VE  QUILO             3,770.00             2,230         8.407,10

        RDE                                               

        inteira acondicionada em      rede     plástica     com

        identificação de peso  validade  de 15 dias a contar da

        data de entrega  sem  broto  em  grau de amadurecimento

        médio                                                  

 00041  CENOURA: de 1º qualidade - Marca.: LINHA VERDE      QUILO             3,100.00             2,380         7.378,00

        para o consumo,   sem  parasitas  aderidos.  raízes  de

        tamanho médio, uniforme,   sem  ferimento,  tenra,  sem

        corpos estranhos aderidos à superfície                 

 00042  CAFÉ: torrado e moído 250g - Marca.: MARATA         UNIDADE           2,550.00             7,630        19.456,50

        embalagem: à vácuo,  pacote  de 250 gramas, de primeira

        qualidade, hermeticamente vedado, com selo de pureza da

        associação brasileira da  indústria  do café. Fardo com

        20 pacotes                                             

 00044  CARNE BOVINA MOÍDA: magra de 2ª - Marca.: QUALITY   QUILO             6,120.00            22,010       134.701,20

        BEEF                                              

        congelada, aspecto próprio,   não   amolecida   e   nem

        pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e

        sabor próprio, com  ausência  de sujidades, parasitos e

        larvas. devendo conter  no  máximo  10% de gordura deve

        ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo

        de 3% de  aponevroses,  com  registro  no  sif ou sisp.

        embalagem: pacote de 1 kg, transparente, hermeticamente

        vedado e atóxico,  data  de  fabricação  e  o  prazo de

        validade.                                              

 00045  CARNE SUÍNA: de 1º peça/pedaço - Marca.: CAMPELO    QUILO             2,930.00            17,580        51.509,40

        inteiro resfriada limpa  com aspecto cor cheiro e sabor

        próprio sem gordura    embalado    em   saco   plástico

        transparente atóxico com   identificação   de   peso  e

        validade na embalagem                                  

 00046  CANJICA DE MILHO:  amarela 500g - - Marca.: BONOMI  UNIDADE           7,180.00             2,830        20.319,40

        LHO                                               

        canjica de milho,     grupo     misturada,     subgrupo

        despeliculado, classe branca,   tipo   1,   isento   de

        insetos, impurezas, matérias    e   odores   estranhos,

        admitindo umidade máxima de 13% por peso, acondicionado

        em saco plástico transparente, atóxico. pacote com 500g

        deve constar na   embalagem   a   data  de  validade  e

        fabricação do produto.                                 
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 00049  MACARRÃO: tipo parafuso - Marca.: LIANE             EMBALAGEM           750.00             3,130         2.347,50

        e/ou argolinha em  ovos.  embalagem:  pacote  de  500g,

        plástica transparente, hermeticamente      vedado     e

        resistente, prazo de  validade  mínima  de  06  meses a

        partir da data de entrega.                             

 00052  MELÃO AMARELO: de primeira - Marca.: LINHA VERDE    QUILO               280.00             2,280           638,40

        qualidade, apresentando grau  de maturação, tal que lhe

        permita suportar a   manipulação,   o  transporte  e  a

        conservação em condições  adequadas para o consumo, com

        ausência de sujidades e parasitos.                     

 00053  REPOLHO VERDE: tamanho médio - Marca.: LINHA VERDE  QUILO             1,230.00             2,280         2.804,40

        primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou

        defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme,

        livres de material terroso nas folhas externas.        

 00054  BISCOITO tipo rosquinha - Marca.: LIANE             PACOTE            1,750.00             3,430         6.002,50

        sabor coco, leite e chocolate, pct 400g deve constar na

        embalagem a data de validade e fabricação do produto.  

 00056  VINAGRE: de álcool - Marca.: PESCADOR               FRASCO              860.00             1,670         1.436,20

        garrafa de 500  ml líquido límpido, cor, cheiro e sabor

        próprio.                                               

 00072  FERMENTO BIOLÓGICO: 500 gramas - Marca.: FERMIX     EMBALAGEM           130.00            16,160         2.100,80

        características técnicas: fermento   biológico,   seco,

        instantâneo, para pão.  isento  de  mofo  e substâncias

        nocivas. embalagem: hermeticamente   fechada   (vácuo),

        contendo 500g em   envelopes   aluminizados.  prazo  de

        validade mínimo 10  meses  a contar a partir da data de

        entrega                                                

 00073  LIMÃO: de primeira qualidade, - Marca.: LINHA VERD  QUILO               650.00             2,180         1.417,00

        E                                                 

        in natura, tipo  thaiti, apresentando grau de maturação

        que permita suportar  a  manipulação,  o transporte e a

        conservação em condições  adequadas para o consumo, com

        ausência de sujidades, parasitos e larvas.             

 00074  LOURO: em folhas secas - Marca.: Q SABOR            UNIDADE             150.00             1,440           216,00

        embalagem: pacote contendo    no    mínimo   04g,   com

        identificação do produto e prazo de validade.          

 00077  POLPA DE GRAVIOLA: de primeira qualidade. - Marca.  QUILO               470.00            11,730         5.513,10

        : POP-FRUTI                                       

        embalagem: individual, com    1   kg,   saco   plástico

        transparente, hermeticamente vedado   e   atóxico,  com

        especificação dos ingredientes,  data de fabricação e o

        prazo de validade.                                     

 00079  AMIDO DE MILHO - Marca.: MAISENA                    EMBALAGEM            70.00             6,030           422,10

        fabricado a partir  de  matérias  primas  sãs  e limpas

        isenta de matéria  terrosa  e  de  parasitas, não podem

        estar úmidos, fermentados  ou  rançosos, devem produzir

        ligeira crepitação quando  comprimido  entre  os dedos.

        embalagem resistente, atóxica de 500g                  

 00091  MILHO VERDE: em conserva. drenado, - Marca.: QUERO  UNIDADE             350.00             2,870         1.004,50

        conservado em água,  açúcar  e  sal,  com apresentação,

        cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar

        isentos de ranço    e    de    outras   características

        indesejáveis. embalagem: peso liquido 200g tetrapak, ou

        sachê, hermeticamente vedado  e  resistente,  não podem

        apresentar-se amassadas, prazo de validade mínima de 06

        meses a partir da data de entrega.                     

 00092  ORÉGANO: - Marca.: Q SABOR                          UNIDADE              50.00             3,830           191,50

        embalagem: pacote contendo    no    mínimo   40g,   com

        identificação do produto e prazo de validade.          

 00093  PÊRA: de primeira qualidade - Marca.: LINHA VERDE   QUILO               290.00            12,980         3.764,20

        in natura, apresentando  grau  de maturação que permita

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

        condições adequadas para  o  consumo,  com  ausência de

        sujidades, parasitos e larvas.                         

 00097  AZEITE DE OLÍVIA: 500 ml puro - Marca.: GALO        UNIDADE              60.00            19,970         1.198,20

        extra virgem, sem   colesterol.  embalagem:  em  vidro,

        contendo no mínimo 500 ml, com identificação do produto

SEDE DA PREFEITURA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

        hermeticamente vedado e  resistente,  prazo de validade

        mínima de 06 meses a partir da data de entrega.        

 00098  AVEIA em flocos - Marca.: QUAKER                    EMBALAGEM           100.00             2,570           257,00

        ou farelos finos, produto resultante da moagem de grãos

        de aveia após   limpeza   e  classificação.  composição

        centesimal: 12g de  proteínas,  8g  de lipídio e 63g de

        carboidrato. embalagem: pacote  de 500g, hermeticamente

        vedado e resistente,  prazo  de  validade  mínima de 12

        meses a partir da data de entrega                      

 00099  LINGUIÇA TOSCANA: carne suína, - Marca.: FRICO      QUILO                50.00            16,240           812,00

        não contém glúten.  embalagem: pacote com identificação

        do produto e prazo de validade, quilo.                 

 00100  MINGAU MULTICEREAIS; - Marca.: NESTLE               PACOTE               30.00             7,680           230,40

        extraído das partes  aéreas  comestíveis  dos  vegetais

        (sementes e etc),  tipo  NESTON ou similar, enriquecido

        com vitaminas e  sais  minerais.  embalagem:  latas  ou

        pacotes de 400g,   própria,   obedecendo  à  legislação

        sanitária vigente, hermeticamente  vedado e resistente,

        não podem apresentar-se  amassadas,  prazo  de validade

        mínima de 06 meses a partir da data de entrega.        

 00101  SUPLEMENTO: oral em pó - Marca.: NESTLE             UNIDADE              50.00            26,880         1.344,00

        destinado a diversos  tipos  de  usuários como idosos e

        crianças, suplemento oral,               hipercalórico,

        hiperproteico, suplemento de geriatria, com fibras, sem

        glutem. produto de   referência,   nutren   senior  pó,

        similar ou melhor, embalagem: lata de 400gr            

                                                                                           VALOR TOTAL R$      786.430,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  compromisso de 
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente 
comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer 
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uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na 
ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital 
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de 
acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 
designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com 
discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 
administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a 
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, 
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:
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EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
          365                365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2022-003 PMEC, a 
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal 
da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 
contrato.
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 
e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 
igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos 
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motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as 
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, 
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

 A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material.

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
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- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

 Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 
com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, 
constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das 
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do  fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  9/2022-003 PMEC e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ELDORADO DOS CARAJÁS, com 
exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas que também o subscrevem.

 ELDORADO DOS CARAJÁS-PA, 03 de Março de 2022

MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
C.N.P.J.  nº  84.139.633/0001-75

CONTRATANTE

NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA
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C.N.P.J. nº 05.493.646/0001-71
CONTRATADO

                                                                                
                                                                                

M R SANDES EIRELI
C.N.P.J. nº 07.938.982/0001-06

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

M.N DE SOUSA SANTOS COMERCIO
C.N.P.J. nº 24.176.352/0001-60

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

M B DE OLIVEIRA COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J. nº 37.363.922/0001-73

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

W&J COMERCIO E FRUTARIA EIRELI ME
C.N.P.J. nº 28.412.933/0001-05

CONTRATADO
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