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ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018.  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)   

Nº do Pregão: 020/2018   

Nº do Processo: 0101020/2018   

Nº da ATA: 020.01/PMT 

Data do Pregão:09 de maio de 2018  

Validade:  12 (Doze) Meses 

PREÂMBULO   

Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2018, a Prefeitura Municipal de Tracuateua, através 

da Pregoeira Municipal  e Equipe de Apoio designada pelo Decreto 63/2018-GP de 27 de 

abril de 2018, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo 

Administrativo 0101020/2018 que deu origem ao Pregão Presencial nº020/2018 - SRP, 

que tem como objeto a PREGÃO nº020/2018 - SRP, destinada para Eventual e Futura 

Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para a Secretaria 

Municipal de Educação, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e 

qualificadas nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do 

termo de referência da Licitação referenciada, atendendo as condições previstas no edital 

de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei N° 10.520/2002, do 

Decreto Federal N° 3.555/2000; do Decreto Federal N° 7.892/2013; da Lei Complementar 

Federal N° 123/2006, da Lei N° 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo 

estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às 

partes: 

Nome Empresarial: F E Paiva de Sousa-EPP, CNPJ nº 17.335.053/0001-55, com Sede a 

Estrada do Interior S/N, Bairro: Interior, CEP:68.647-000, Tracuateua, Estado do Pará, 

tendo como seu representante legal o Sr. Francisco Emanoel Paiva de Sousa, portador 

do RG nº 4471310 SEGUP/PA, e CPF nº 744.880.902-49, residente e domiciliado a 

Estrada Municipal S/N, Bairro: Interior, Cidade: Tracuateua, Estado do Pará,  CEP.: 

68.647-000 e; 

Nome Empresarial: Caetés Comércio de Alimentos & serviços de Pintura Eireli, CNPJ nº 

27.836.439/0001-05, com Sede a Alameda Odilon Pontes nº 113, Bairro: Centro, CEP: 

68.700-012, Capanema, Estado do Pará, tendo como seu representante legal o Sr. José 

Wellington da Silva Menezes, portador da CNH nº 00068470694 DNT/PA e CPF nº 
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607.189.782-34, residente e domiciliado a Travessa Marcilio Dias nº 06, Alameda Prof. 

Antônio, São Pio X,  Cidade: Capanema, Estado do Pará, CEP: 68.702-060 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Sistema de Registro de Preços para Pregão Presencial nº020/2018 - SRP, que 

tem como objeto a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios 

para a Secretaria Municipal de Educação. 

1.2. Empresa: F E Paiva de Sousa EPP  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
ABACATE IN NATURA, espécie 
comum, tamanho médio a grande, 
fresco. 

IN NATURA KG 1000 R$ 7,65 R$7.650,00 

02 
ABACAXI IN NATURA, espécie 
comum, tamanho médio a grande, 
fresco. 

IN NATURA UND 1000 R$ 6,15 R$6.150,00 

03 
ABÓBORA IN NATURA, espécie 
comum, tamanho médio a grande, 
fresca. 

IN NATURA KG 1000 R$ 2,89 R$2.890,00 

05 

AÇUCAR refinado, cor clara, sem 
umidade e sujidade, composição 
de origem vegetal, embalagem 
plástica contendo 1kg. 

CARLITO KG 875 R$ 3,37 R$2.948,75 

08 

ALHO, apresentação natural, 
aspecto físico em cabeça, tipo 
branco / importado, tamanho médio 
a grande, fresco. 

IN NATURA KG 750 R$ 37,40 R$28.050,00 

10 

ARROZ tipo agulha, tipo 01, classe 
longo fino, tipo subgrupo polido, 
sem sujidades, parasitas, larvas e 
bolores. Embalagem plástica 
transparente contendo 1 kg 

CARLITO KG 1000 R$ 3,74 R$3.740,00 

11 AVEIA em flocos finos, c/ 06 und; YORK CX 500 R$ 20,80 R$10.400,00 

12 AVEIA em flocos, c/ 06 und; YORK CX 500 R$ 20,80 R$10.400,00 

13 
BANANA IN NATURA, espécie 
prata, tamanho médio a grande, 
fresca. 

IN NATURA KG 1000 R$ 8,15 R$8.150,00 

14 

BATATA LAVADA, tamanho médio 
a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. 

IN NATURA KG 625 R$ 7,10 R$4.437,50 

16 

BETERRABA, tamanho médio a 
grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos e 
defeitos, sem mancha, com 
coloração uniforme. 

IN NATURA KG 300 R$ 6,80 R$2.040,00 
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18 

BISCOITO doce, tipo rosquinha, 
sabor leite, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho, 
açúcar invertido, soro de leite, 
fermento químico, embalados em 
pacote plástico resistente. 
Embalagem de 400 g. 

HILEIA PCT 625 R$ 5,60 R$3.500,00 

19 

BISCOITO salgado, tipo cream 
cracker, à base de: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, 
água, açúcar, amido de milho, 
aspecto, cor, sabor, cheiro e sabor 
próprios embalados em pacote 
plástico resistente. Embalagem de 
400g. 

HILEIA PCT 625 R$ 5,35 R$3.343,75 

21 

CEBOLA, tamanho médio a 
grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. 

IN NATURA KG 400 R$ 6,40 R$2.560,00 

22 

PIMENTÃO, tamanho médio a 
grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. 

IN NATURA KG 400 R$ 13,50 R$5.400,00 

24 

CHEIRO VERDE, com folhas lisas, 
firmes, viçosas, de cor verde 
brilhante, 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. 

IN NATURA MÇ 500 R$ 5,35 R$2.675,00 

25 

CHUCHU, tamanho médio a 
grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. 

IN NATURA KG 300 R$ 5,47 R$1.641,00 

28 

COUVE, com folhas lisas, firmes, 
viçosas, de cor verde brilhante, 
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. 

IN NATURA MÇ 500 R$ 5,80 R$2.900,00 

32 

FARINHA, tipo de mandioca, 
apresentação crua, grupo seca, 
subgrupo fina, classe branca, tipo 
01, embalagem plástica com 01 kg. 

IN NATURA KG 875 R$ 7,40 R$6.475,00 
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45 

LARANJA IN NATURA, tamanho 
médio a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 1000 R$ 4,90 R$4.900,00 

46 

LEITE CONDENSADO, 
ingredientes: leite integral, açúcar, 
leite em pó integral e lactose, 
características adicionais 
homogêneos isento de 
granulações, coloração branca, 
lata com 395g. 

MANACÁ LTA 750 R$ 6,55 R$4.912,50 

50 

LIMÃO IN NATURA, tamanho 
médio a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 1000 R$ 5,90 R$5.900,00 

51 

MAÇÃ IN NATURA, tamanho 
médio a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 1000 R$ 12,90 R$12.900,00 

52 
MACARRÃO tipo com ovos. 
Formato espaguete, pcte c/ 500g. 

GOSTOSO PCT 500 R$ 3,78 R$1.890,00 

55 

MAMÃO IN NATURA, tamanho 
médio a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 1000 R$ 4,75 R$4.750,00 

57 

MARGARINA com sal, a base de 
óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, leite em pó 
reconstituído, sal, vitamina A/ beta 
caroteno, aroma de manteiga 
idêntico ao natural, corante natural 
de urucum/ cúrcuma. Embalado em 
pote plástico, fechado e resistente 
de no máximo 500 g. 

PRIMOR UND 875 R$ 8,45 R$7.393,75 
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59 

MELANCIA IN NATURA, tamanho 
médio a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 1000 R$ 3,85 R$3.850,00 

61 

MISTURA PARA MINGUAU, 
instantâneo, feito à base de arroz, 
tipo cereal, infantil (nutriton), caixa 
com no mínimo 400g. 

MUCILON UND 500 R$ 6,45 R$3.225,00 

62 

MISTURA PARA MINGUAU, 
instantâneo, feito à base de milho, 
tipo cereal, infantil (nutriton), caixa 
com no mínimo 400g. 

MUCILON UND 500 R$ 6,45 R$3.225,00 

63 

ÓLEO VEGETAL comestível, 
matéria prima soja, aplicação 
culinária em geral, tipo refinado, 
embalagem com no mínimo 900 ml. 

SOYA UND 625 R$ 6,30 R$3.937,50 

66 

PIMENTINHA VERDE, tamanho 
médio a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 400 R$ 18,90 R$7.560,00 

67 

PÓ DE CAFÉ, tipo 01, extra forte, 
torrado e moído/6cob, 
apresentação pó homogêneo, 
embalagem plástica, normas 
técnicas laudo de classificação de 
café feito pela ABIC, características 
adicionais até 15% conillon / até 
10% pva / isentos pretos, verdes/ 
pacote com no máximo 500g. 

MARATÁ UND 1500 R$ 27,90 R$41.850,00 

69 

REPOLHO, tamanho médio a 
grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de 
maturação, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 500 R$ 6,90 R$3.450,00 

70 

SAL, tipo refinado, aplicação 
alimentícia, teor máximo sódio 196 
mg/g aditivos iodo/ prussiato 
amarelo soda/ sílica, alumínio 
sódio, acidez 7,50 ph, embalagem 
plástica com 1 kg. 

NOTA10 KG 400 R$ 1,15 R$460,00 

71 

SALSICHA, origem carne suína e 
bovina, temperatura, conservação 
04, tipo tradicional, características 
adicionais, embalada e resfriada, 
tipo uso cachorro quente. 

ODERICH KG 500 R$ 15,80 R$7.900,00 
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75 

TOMATE tamanho médio a grande, 
de primeira, com aproximadamente 
60% de maturação, sem manchas, 
com coloração uniforme e brilho, 
sem sujidades ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência 
e qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, de colheita recente. 

IN NATURA KG 625 R$ 7,75 R$4.843,75 

Valor Total dos Itens R$ 238.298,50 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e 

Cinquenta Centavos) 

1.3. Empresa: Caetés Comércio de Alimentos & serviços de Pintura Eireli 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

04 

ACHOCOLATADO EM PÓ, à 
base de: açúcar, cacau, 
maltodextrina, complexo 
vitamínico, sal. Embalagem de 
400g. 

MARIZA UND 1000 R$ 7,30 R$7.300,00 

06 
AÇUCAR, tipo cristal, cor branca, 
embalagem com 1kg; 

GUARANI KG 625 R$ 3,95 R$2.468,75 

07 

ADOÇANTE, aspecto físico 
líquido límpido, transparente, 
ingredientes sacarina sódica, 
ciclamato de sódio e 
edulcorantes, tipo dietético, bico 
dosador, embalagem plástica 
com 100 ml. 

ASSUGRIN UND 625 R$ 7,70 R$4.812,50 

09 
AMIDO DE MILHO, pó fino, 
branco, inodoro, embalagem em 
papelão com 500g. 

MAIZENA UND 375 R$ 5,40 R$2.025,00 

15 

BATATA PALHA, embalagem 
com no máximo 01 kg, data de 
empacotamento não superior a 
30 dias, validade de no mínimo 
06 meses. 

SLIGHT KG 500 R$ 16,35 R$8.175,00 

17 

BISCOITO doce, tipo Maria, a 
base de trigo, açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, amido de 
milho, açúcar invertido, soro de 
leite, fermento químico, 
embalados em pacote plástico 
resistente. Embalagem de 400 g. 

VITARELLA PCT 625 R$ 6,15 R$3.843,75 

20 

CANELA, tipo condimento, 
apresentação moída, aspecto 
físico pó, embalagem plástica 
com mínimo 30g. 

MARISA UND 300 R$ 2,80 R$840,00 

23 

CEREAL INFANTIL, tipo 
cremogema, mistura para 
mingau, sabor tradicional, caixa 
com no mínimo 200g. 

CREMIGEM
A 

UND 250 R$ 8,00 R$2.000,00 

26 
COCO RALADO, embalagem 
plástica de 100g. 

SOCOCO UND 200 R$ 4,10 R$820,00 
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27 

COLORAU condimento, 
apresentação industrial, aspecto 
físico pó, tipo industrial, 
embalagem plástica com no 
mínimo 250g. 

ARISCO UND 200 R$ 1,88 R$376,00 

29 
CREME DE LEITE, embalagem 
de 200g. 

NESTLE UND 750 R$ 4,50 R$3.375,00 

30 ERVILHA, embalagem com 200g. OLÉ UND 400 R$ 3,78 R$1.512,00 

31 

EXTRATO DE TOMATE, extrato 
alimentício, ingrediente básico 
tomate, conservação isenta de 
fermentação, feito com tomates 
maduros, selecionados, sem pele 
e sem sementes, embalagem 
com no mínimo 190g. 

QUERO VDR 400 R$ 3,70 R$1.480,00 

33 

FARINHA, tipo de milho, 
apresentação crua, tipo, grupo 
seca, subgrupo fina, classe 
branca, tipo 01, embalagem 
plástica 01kg. 

TIO JOÃO KG 400 R$ 4,00 R$1.600,00 

34 
FARINHA, tipo tapioca, grupo 
seca, classe branca, tipo 01, 
embalagem plástica com 01 kg. 

SINHA KG 625 R$ 14,00 R$8.750,00 

35 

FEIJÃO TIPO 01 subgrupo tipo 
carioquinha, sem sujidades, 
parasitas, larvas e bolores. 
Embalagem plástica transparente 
contendo 1 kg. 

SÃO 
BENTO 

KG 750 R$ 8,40 R$6.300,00 

36 

FEIJÃO TIPO RAJADO, sem 
sujidades, parasitas, larvas e 
bolores. Embalagem plástica 
transparente contendo 1 kg. 

SÃO 
BENTO 

KG 750 R$ 8,40 R$6.300,00 

37 

FERMENTO, Características 
técnicas: Fermento biológico, 
seco, instantâneo. Embalagem: 
Deve estar intacta, acondicionada 
em latas ou pacotes resistentes 
de até 500g. Prazo de Validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da 
data de entrega. A rotulagem 
deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

MIRELLA UND 250 R$ 17,80 R$4.450,00 
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38 

FERMENTO, Características 
técnicas: Fermento químico, em 
pó, para confecção de bolos. 
Embalagem: Deve estar intacta, 
acondicionada em latas ou 
pacotes resistentes de até 250 g. 
Prazo de Validade: Mínimo de 3 
meses a partir da data de entrega. 
A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: 
nome e/ou marca, ingredientes, 
data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

MIRELLA UND 250 R$ 4,60 R$1.150,00 

39 

FLOCOS DE CEREAIS, tipo 
farinha láctea, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite 
em pó integral, vitaminas e 
minerais, sal, aromatizantes. 
Contém glúten. Embalagem em 
perfeitas condições, embalagem 
com no máximo 400 g. 

NESTLÉ UND 300 R$ 13,50 R$4.050,00 

40 

FUBÁ, especial, aspectos físico 
pó fino, isento de sujidade, mofo e 
fermentação, cor amarela, 
matéria prima milho, pacote com 
01 kg. 

MARIZA KG 250 R$ 4,90 R$1.225,00 

41 

GELATINA, Com polpa de fruta, 
sabores diversos, corante natural, 
fonte de vitaminas e minerais, 
embalagem com 75g (caixa), 
conter modo preparo, rendimento, 
ingredientes, informações 
nutricionais, nome e endereço do 
fabricante impressos na 
embalagem, Prazo de validade 
mínimo de 3 meses a partir da 
data de entrega. 

ROYAL UND 400 R$ 2,40 R$960,00 

42 
GOIBADA, embalagem plástica 
600g. 

QUERO CXA 400 R$ 5,50 R$2.200,00 

43 

IOGURTE de polpa de fruta, 
diversos sabores, contendo a 
descrição das características do 
produto industrializado, em 
embalagem original, garrafa 
plástica, embalagem de 01 litro. 

VIGOR UND 300 R$ 14,70 R$4.410,00 

44 KETCHUP, embalagem de 200g. ARISCO CXA 400 R$ 6,35 R$2.540,00 

47 
LEITE DE COCO, embalagem de 
garrafa de vidro 200 ml. 

MENINA GRF 400 R$ 5,00 R$2.000,00 
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48 

LEITE EM PÓ, integral, embalado 
em saco plástico, isenta de 
sujidade, resistente, não violado. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
do lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério 
da Agricultura SIF/ DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 
Embalagem contendo no mínimo 
200 g. 

ITAMBÉ UND 1125 R$ 35,80 R$40.275,00 

49 

Cereal Infantil 350g: Alimentação 
prática e saudável no elaborada 
com ingredientes selecionados, 
possui Vitamax - fonte de 12 
vitaminas e rico em ferro e zinco. 
Não contém traços de leite em 
sua composição e quando 
preparado com alimento com 
soja, torna-se ideal para os 
intolerantes a lactose ou alérgicos 
ao leite. Sachê 200g. Ingredientes 
após o preparo: farinha de trigo 
enriquecida em ferro e ácido 
fólico, açúcar, amido, farinha de 
arroz, farinha de aveia, farinha de 
milho, farinha de cevada, farinha 
de centeio, extrato de malte, 
carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, maltodextrina, 
pirofosfato férrico, sulfato de zinco 
monohidratado, sulfato de 
manganês monohidratado, iodeto 
de potássio, vitaminas (ácido 
ascórbico, acetato de dl-alfa-
tocoferil, nicotinamida, palmitato 
de retinil, tiamina mononitrato, 
colecalciferol, pantotenato de 
cálcio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, cloridrato de 
piridoxina, riboflavina, ácido 
fólico) e aromatizante: aroma 
artificial vanilina. CONTÉM 
GLÚTEN. Tipo Vitalon ou similar. 

NESTLÉ CX 300 R$ 14,40 R$4.320,00 

53 
MACARRÃO, tipo com ovos, 
formato goela de pato (goela 
pequena), pacote de 500g. 

DONA 
BENTA 

PCT 500 R$ 3,70 R$1.850,00 

54 
MAIONESE, embalagem com 
informações e prazo de validade 
impresso no rotulo com 200g. 

ARISCO UND 300 R$ 5,80 R$1.740,00 

56 

MANTEIGA, ingredientes sal, 
apresentação em pote plástica de 
no máximo 500g, conservação 0 a 
5º C. 

IN NATURA UND 500 R$ 39,80 R$19.900,00 
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58 

MASSA DE SOPA, a base de 
farinha de trigo/ sêmola ou 
semolina com ferro e ácido fólico, 
corante natural de urucum e 
outras substâncias permitidas e 
submetidos a processo 
tecnológico adequado. 
Embalagem de 500 g. 

RICOSA PCT 500 R$ 6,90 R$3.450,00 

60 
MILHO DE PIPOCA, tipo 01, 
grupo duro, classe amarelo, 
pacote 500 g. 

YORK UND 250 R$ 6,00 R$1.500,00 

64 ORÉGANO 50g. MARIZA PCT 250 R$ 2,00 R$500,00 

65 
OVO, tamanho extra, peso médio 
62g, origem galinha, 
características, adicional branco. 

GAASA UND 7000 R$ 0,60 R$4.200,00 

68 

POLPA DE FRUTA, natural, 
sabores diversos, acondicionado 
em embalagem de polipropileno 
transparente, sem conservantes, 
devendo apresentar na 
embalagem a composição 
nutricionais, embalagem de até 
01 kg. 

COAKTEIS KG 750 R$ 9,50 R$7.125,00 

72 

SUCO, apresentação líquido, tipo 
natural, características adicionais, 
concentrado, sabor diversos, 
garrafa com 500 ml. 

TANK UND 500 R$ 7,00 R$3.500,00 

73 
SUCO, apresentação pó, tipo 
artificial, sabores diversos, 
embalagem com no mínimo 35g. 

TANK UND 500 R$ 1,20 R$600,00 

74 

TEMPERO COMPLETO, pronto, 
sem pimenta, à base de alho, sal, 
cebola e outros ingredientes 
mencionados. Embalagem 
plástica de 100 g. 

ARISCO UND 375 R$ 4,80 R$1.800,00 

76 

TRIGO, tipo farinha de trigo, 
material trigo especial, 
apresentação pó, tipo 01, sem 
fermento, pacote com 01 kg. 

DONA 
BENTA 

PCT 550 R$ 4,50 R$2.475,00 

77 

TRIGO, tipo farinha de trigo, 
material trigo especial, 
apresentação pó, tipo 01, com 
fermento, pacote com 01 kg. 

DONA 
BENTA 

PCT 550 R$ 4,90 R$2.695,00 

78 

VINAGRE, matéria prima, vinho 
branco, tipo macio, acidez 4,50 
per, aspecto físico liquido, 
aspecto visual límpido e sem 
depósito, branco, especial, tipo 
01, frasco com 750 ml. 

ARISCO UND 400 R$ 5,58 R$2.232,00 

Valor Total dos Itens R$ 183.125,00 (Cento e Oitenta e Três Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais) 
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1.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLAUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS PARTICIPANTES 

2.1 O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Tracuateua; 

2.2. Serão órgãos participantes: 

2.2.1 Secretaria Municipal de Educação 

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Sistema 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. 

2.4. As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços. 

2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

2.6. Ao órgão não participante que aderir a presente ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 

a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 meses, contados 

da data de sua assinatura. 

3.2. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos limites do artigo 12 do 

Decreto nº 7.892, de 2013 e do artigo 57, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, quando 

a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos destas 

normas, com observância do prazo máximo de doze meses, computada a prorrogação. 

CLAUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
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4.1. O fornecimento deverá ser, conforme solicitação da Secretaria competente nos 

termos instituídos no Edital. 

4.2. O fornecimento devera ser entregue no local e no horário definido na Solicitação de 

Compra e/ou Nota de Empenho. 

4.3. O recebimento do objeto constante da Presente Ata está condicionado a observância 

de suas especificações. 

4.3. Correrão por conta dos signatários desta Ata todas as despesas relacionadas a 

execução do serviço, incluindo, entre outras que possam existir, seguros, tributos e 

encargos trabalhistas e previdenciários. 

4.4. A entrega estará sujeita à verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade 

com as especificações pactuadas no Edital e em seus Anexos. 

4.5. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o 

fornecimento, nos termos das previsões do Edital e de seus Anexos, o signatário desta 

Ata será notificada para que tome medidas no que tange a mesma no prazo de (24 horas), 

contada do recebimento da notificação, sem ônus para a Prefeitura Municipal e 

independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis. 

4.6. Se houver diferença entre as quantidades constantes na Solicitação de Compra e/ou 

Nota de Empenho e as efetivamente entregues, o signatário desta Ata deverá providenciar 

a complementação necessária no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contada do 

recebimento da notificação. 

4.7. Para todas as operações de transporte, os signatários desta Ata proverão 

equipamento, dispositivos, pessoal e supervisão necessários à execução das tarefas em 

questão. 

4.8. Os serviços deverão ser executados parceladamente de acordo com a necessidade 

e Solicitação da Secretaria Requisitante. 

CLAUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 

5.1. Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar o 

percentual de desconto oferecido no Pregão, devidamente registrado no Anexo I desta 

Ata, sobre os preços da(s) mercadoria(s) que constam no mesmo Anexo. 

5.2. Os preços a serem pagos após a aplicação do desconto serão a única e completa 

remuneração pelos fornecimentos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos 
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como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas 

relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas. 

5.3. É vedada a alteração do percentual de desconto registrado durante o prazo de 

validade desta Ata, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à 

espécie. 

5.4. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura do Município 

de TRACUATEUA manterá pesquisa frequente dos preços de mercado dos produtos e/ou 

material, de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados nesta Ata com os 

preços praticados no mercado. 

5.4.1. A Prefeitura, em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores 

que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) desta Ata para promover a 

renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de 

mercado. 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATO 

6.1. São obrigações da Prefeitura Municipal de Tracuateua e/ou Órgão participante: 

6.1.1. Permitir o acesso de funcionários dos signatários desta Ata às suas dependências, 

para a entrega das notas fiscais/faturas (Danfe); 

6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes a Prestação dos Serviços 

que venham a ser solicitados pelos empregados dos signatários desta Ata; 

6.1.3. Impedir que terceiros executem a Prestação dos serviços deste Pregão; 

6.1.4. Efetuar, periodicamente, pesquisa de preços da (s) mercadoria (s), a fim de 

averiguar a vantagem da proposta e a média de preços sob a qual será aplicado o 

percentual de desconto ofertado pelos signatários desta Ata; 

6.1.5. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadoria (s), desde que 

cumpridas todas as exigências do Edital e de seus Anexos e desta Ata; 

6.1.6. Fazer solicitação por escrito da Secretaria Requisitante, para que sejam fornecidas 

as mercadorias; 

6.1.7. Fiscalizar e acompanhar os serviços desempenhados pela Contratação; 

6.1.8. Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer falhas ocorridas, 

consideradas de natureza grave. 

6.2. Caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perfeita execução dos serviços 

descritos nesta Ata de Registro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigações: 



ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

 

Av. Mario Nogueira de Sousa - S/N – Centro – Tracuateua/PA – CEP: 68.647-000 

 

13 

6.2.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes do fornecimento da (s) mercadoria (s), tais como salários, seguros de 

acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações e outras que porventura venham 

a ser criadas e exigidas pela legislação; 

6.2.2. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes no 

Edital de Pregão e em seus Anexos; 

6.2.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Tracuateua; 

6.2.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de 

Tracuateua ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento da 

(s) mercadoria (s) em apreço; 

6.2.5. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Tracuateua, ou bens de terceiros, quando estes 

tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento da (s) mercadoria 

(s), objeto desta Ata; 

6.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de 

Tracuateua, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da 

qualidade do fornecimento; 

6.2.7. Comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Tracuateua qualquer anormalidade 

de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

6.2.8. Observar às normas legais de segurança a que está sujeita a atividade; 

6.2.9. Manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Pregão. 

CLAUSULA SETIMA– DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATADO 

7.1. Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda, o seguinte: 

7.1.1. É expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de 

pessoal da Prefeitura Municipal de Tracuateua, ou que nela ocupe cargo de confiança, 

durante a vigência desta Ata; 

CLAUSULA OITAVA– DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, 
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direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 

desta Prefeitura Municipal.   

8.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão.   

8.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas 

com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.   

8.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos 

participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.   

CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO   

9.1. O Fornecimento dos Produtos ora registrados, será feita por intermédio de 

CONTRATO, observando-se o que segue:   

9.2.É indispensável o contrato a Administração e independentemente de seu valor, nos 

casos de prestação de serviços e/ou compra com entrega imediata e integral dos bens 

adquiridos.  

9.3. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis, independentemente de transcrição, 

todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão 

Presencial em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços 

da empresa vencedora.   

CLAUSULA DECIMA– DO PAGAMENTO 

10.1. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte 

documentação, sem os quais não serão atendidos: 

10.2. Atestado de Recebimento e Aprovação, emitido pela Unidade Requisitante; 

10.3. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE). 



ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

 

Av. Mario Nogueira de Sousa - S/N – Centro – Tracuateua/PA – CEP: 68.647-000 

 

15 

10.4. Nenhum pagamento será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à 

alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento. 

10.5. O pagamento será efetuado em até o 30 (Trigésimo) dia subsequente a entrega dos 

produtos, mediante a apresentação de Nota Fiscal (depósito em Conta Corrente do 

fornecedor), acompanhadas:  

10.5.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

10.5.2 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS (art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS; 

10.5.3 Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei 

n°12.440/11). 

10.6. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente na 

Administração Municipal, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

10.7. A Prefeitura Municipal de Tracuateua poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas por signatário desta Ata. 

10.8. O pagamento efetuado não isentará os signatários desta Ata das responsabilidades 

decorrentes da Prestação de Serviços. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA– DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 

ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 

tudo dará ciência à Administração. 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666/93. 

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
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funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA– DAS PENALIDADES 

12.1. Os signatários desta Ata estarão sujeitos às seguintes penalidades: 

12.1.1. Pagamento de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do 

contrato por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus Anexos, 

sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 

da comunicação pela Prefeitura Municipal de Tracuateua; 

12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, à: 

12.1.2.1. Advertência; 

12.1.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado de contratação do ITEM, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

12.1.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

12.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o signatário da Ata que: 

12.1.3.1. Deixar de assinar a Ata de Registro de Preços; 

12.1.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata; 

12.1.3.3. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

12.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.3.5. Fizer declaração falsa; 

12.1.3.6. Cometer fraude fiscal; 

12.1.3.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

12.2. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Administração Pública, o signatário desta Ata ficará isento das penalidades. 

12.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas a signatários desta Ata juntamente com a 

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA 
ATA 

13.1. Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá: 

13.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com o Contratante; 

13.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto desta Ata 

ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal 

de Tracuateua; 

13.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento da (s) mercadoria (s), originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

13.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de 

contratações decorrentes desta Ata. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.2. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, 

o Termo de Referência e a proposta da empresa. 

14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto n° 3.555/00, do Decreto nº 7.892/13, do Decreto nº 3.722/01, da Lei 

Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   

15.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:  

15.2 Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;  

15.3. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceitável;  

15.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao 

praticado no mercado;  

15.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no 

art. 7º da Lei Nº 10.520/02;  
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15.6. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e 

nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

15.7.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 

DECIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

16.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o 

Edital do Pregão Presencial citado no cabeçalho e as propostas das FORNECEDORAS;  

16.2.A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta 

Administração a firmar futuras solicitações;  

16.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado 

entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor; 

  16.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto n° 3.555/00, do Decreto nº 7.892/13, do Decreto nº 3.722/01, da Lei 

Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente. 

  16.4. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser 

dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 

Bragança, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos 

previstos no artigo 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 

   16.5. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro 

de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, 

depois de lidas, são assinadas 

   

Tracuateua (PA), 21 de maio de 2018  

 

_________________________________  

Tamariz Cavalcante e Mello Filho 

Prefeitura Municipal de Tracuateua 

Prefeito Municipal 

Órgão Gerenciador/Participante 

Contratante 
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______________________________  

Cilene do Socorro Andrade Lima 

Fundo Municipal de Educação 

Secretária Municipal de Educação 

Contratante  

 

 

 

 

______________________________  

Francisco Emanoel Paiva de Sousa  

F.E Paiva de Sousa 

CNPJ: 17.335.053/0001-66 

Contratada 

 

 

 

 

______________________________  

José Wellington da Silva Menezes  

Caetés Comércio de Alimentos & serviços de Pintura Eireli  

CNPJ: 27.836.439/0001-05 

Contratada 
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