ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.283.347/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2017
PREGÃO PRESENCIAL/SRP N°. 012/2017
Aos 08 dias do mês de Fevereiro de 2017, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.283.347/0001-94, sediada na Av. Trav. 28 de Abril N°1176, Bairro
Centro, na cidade Brasil Novo, Estado do Pará, neste ato representado pela Sra. Marinete da Penha Mardegan
Sangiorgio, Secretária(o) Municipal de Educação, no uso da competência que lhe foi atribuída, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Presencial SRP n.º
012/2017, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para o fornecimento de Gêneros
Alimentícios para Merenda Escolar, observadas as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e
Decreto Municipal n.º 027/2017. DO OBJETO E FORNECEDOR
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual fornecimento de Gêneros Alimentícios
para Merenda Escolar, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes do Anexo I,
Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP n. 012/2017.
a) Fornecedor N J F GAMA COMERCIO – EIRELI - ME, CNPJ n.º 20.218.374/94, com sede na Av. Duque
de Caxias Nº 1313, Bairro Centro, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99172-4472, representada
por seu Proprietário, Sr. Nailton James Ferreira Gama, (brasileiro, Casado), residente e domiciliado em Brasil
Novo/PA, RG n.º 7902987, CPF n.º 453.311.203-00.
ITEM DESCRIÇAO
Achocolatado em pó - Solúvel, tradicional, contendo
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade,
valor energético mínimo de 100 Kcal/porção de 25g,
1
Cálcio - 150 mg, ferro- 1,2mg, sódio - 30 mg (trazer
amostra em embalagem litografada). O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Açúcar cristalizado - 1KG Sacarose de cana-deaçúcar, na cor branca, embalagem em polietileno,
contendo dados de identificação do produto, marca do
2
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Alho tipo extra - o produto não deverá apresentar
problemas com coloração não característica, estar
3
machucado, perfurado, muito maduro e nem muito
verde.
Batata inglesa - Produtos frescos e com grau de
maturação intermediaria, deverá apresentar odor
6
agradável, consistência firme, não deverá apresentar
perfurações, machucados, coloração característica.
Biscoito doce tipo Maria - Valor energético mínimo
de 131Kcal/porção de 30g, Sodio-99mg, ferro-1mg,
0g de gordura trans., (sabores: tradicional, leite,
7
chocolate e coco) (trazer amostra em embalagem
litografada). O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Biscoito doce tipo rosca - Valor energético mínimo
de 138Kcal/porção de 30g, Sodio-78mg, ferro-0,9mg,
8
0g de gordura trans., (sabores: leite e coco) (trazer
amostra em embalagem litografada). O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data

EMBAL.

QTD

MARCA

V.UNIT V.TOTAL

FD 24/400g

100

MARATÁ

FD
30/1000g

108

CRISTAL

99,50

10.746,00

KG c/10g

500

CENTRO
ALHO

21,00

10.500,00

SACO
c/50kg

750

INGLESA

110,00

82.500,00

CX 10/400g

1375

FORTALE
ZA

58,20

80.025,00

CX
10/400Gg

500

MABEL

63,50

31.750,00

110,00
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de entrega na unidade requisitante.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker - Valor
energético mínimo de 138Kcal/porção de 30g, Sodio78mg, ferro-0,9mg, 0g de gordura trans., (sabores:
leite e coco) (trazer amostra em embalagem
litografada). O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Cebola - Produtos frescos e com grau de maturação
intermediaria, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados, coloração característica.
Cenoura - Produtos frescos e com grau de maturação
intermediaria, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados, coloração característica.
Farinha de trigo s/fermento - Especial com adição
de ácido fólico, embalada em sacos transparentes,
limpos, não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 70 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Flocos de Milho - Pré-cozido contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, valor energético
mínimo de 152kcal/porção de 45g, sodio-68mg (trazer
amostra em embalagem litografada. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
Leite de pó integral - instantâneo sem adição de
sacarose, sem gordura trans., embalado em recipiente
de uso único, hermético, com proteção apropriada
contra contaminação.
Macarrão tipo espaguete - Vitaminado, espaguete,
cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais substancias permitidas,
isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas,
admitida umidade máxima 13%, embalagem de 500g,
em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
Macarrão tipo parafuso - Vitaminado, espaguete,
cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais substancias permitidas,
isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas,
admitida umidade máxima 13%, embalagem de 500g,
em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que garantam a integridade

CX 10/400g

1375

FORTALE
ZA

43,70

60.087,50
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1500
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REGIONAL
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39,00
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FD 30/500g
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SINHÁ

65,00
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FD 50/200g

50

CCGL

228,00
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FD 10/500g
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FD 20/500g
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do produto até o momento do consumo
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
Mistura a base de milho (maizena) - Para preparo de
mingau (SABORES VARIADOS)
Mortadela de frango - Peças de 3,5kg. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
Óleo de soja refinado - Embalado em latas limpas,
isentas de ferrugem, não amassadas, sem mega
mentos, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo 900ml.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 10 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Ovos de galinha branco - Tipo médio, frescos,
selecionados, com embalagem primaria atóxica, em
dúzias e embalagem secundaria de papelão atóxico,
resistente, não reutilizados. Produto isento de
rachaduras, estufamento da câmara interna, sem
sujidades. Casca de ovo limpa, áspera, fosca. Cor,
odor e aspecto característicos.
Repolho - Produtos frescos e com grau de maturação
intermediaria, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados, coloração característica.
Salsicha em lata tipo Viena
Suco concentrado - Embalado em garrafa plástica
sabores variados.
Carne bovina salgada com o mínimo de gordura
Frango congelado s/tempero

CX 50/200g

25

DURYEA

106,00

2.650,00

CX
04/3,500kg

40

CONFIAN
ÇA

126,00

5.040,00

CX
20/900ml

85

ABC

98,80

8.398,00

CX c/360
und

35

YABUTA

140,00

4.900,00

KG

900

REGIONAL

3,15

2.835,00

CX 24/180g
FD
12/500ml
KG
KG

36

BORDON

68,00

2.448,00

47,50

8.312,50

500 IN NATURA
16,48
7000 IN NATURA
6,45
VALOR TOTAL DOS ITENS

8.240,00
45.150,00
422.677,00

175

b) Fornecedor PANIFICADORA TRES IRMÃOS EIRELI, CNPJ n.º 26.719.821/0001-76, com sede na Av.
Duque de Caxias Nº 1041, Bairro Centro, Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99122-5715,
representada por sua Proprietária, Sra. Maria Andrea Melo Lopes, (brasileira, Solteira), residente e domiciliado(a)
em Brasil Novo/PA, RG n.º 6567069 PC/PA, CPF n.º 022.125.962-78.
ITEM DESCRIÇAO
35 Pão Massa Fina de 50g

EMBALAGEM
QUILO

QUANT
V.UNIT
8.000,00
4,69
VALOR TOTAL DO ITEM

V.TOTAL
37.520,00
37.520,00

c) Fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO SANTA LUZIA LTDA - ME, CNPJ n.º
83.928.614/0001-65, com sede na Rod Transamazônica S/N, Bairro Interior, cidade de Placas/PA, CEP: 68.138000, telefone: (93) 98128-8612, representada por seu Administrador, Sr. Nelson Geraldo de Carvalho, (brasileiro,
Casado), residente e domiciliado na Rod Transamazônica KM 241, Placas/PA, RG n.º 754100 SSP/PA, CPF n.º
246.672.931-87.
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ITEM DESCRIÇAO
Bebida láctea pasteurizada liquida, sabor
34
morango

EMBAL.

QUANT

MARCA
V.UNIT V.TOTAL
SANTA
400
138,00 55.200,00
LUZIA
VALOR TOTAL DO ITEM 55.200,00

FARDO

d) Fornecedor F C LOPES DA SILVA COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº 24.229.323/0001-10, com sede na Rua
Claudio Viturino, bairro Boa Esperança, cidade de Brasil Novo/PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99216-1585,
representada por seu Proprietário, Sr. Francisco das Chagas Lopes da Silva, (brasileiro, Casado), residente e
domiciliado na cidade Brasil Novo/PA, RG nº 47758 SSP/PA, CPF n.º 050.598.792-91.
ITEM DESCRIÇAO
Arroz agulhinha - 1KG, tipo I, classe longo fino,
subgrupo polido, beneficiado, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
4
fabricação e prazo de validade. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante (trazer amostra em
embalagem litografada).
Azeite de dendê - contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e
5
prazo de validade. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
Extrato de tomate - Concentrado simples, sem
aditivos químicos. Rotulado de acordo com a
12
legislação vigente, n° de registro no órgão competente,
validade mínima de 06 meses.
15 Fubá de milho cru
Leite de coco - Tradicional com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
16
de validade, peso liquido de acordo com as normas
vigentes.
Margarina - Com adição de sal. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número de lote,
20 data de validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto deverá apresentar validade mínima
de 6 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
26 Sal refinado e iodado
Sardinha enlatada em óleo comestível - Rica em
28
mega-3, peso liquido 125g e drenado 83g.

EMBAL.

QTD

MARCA V.UNIT V.TOTAL

FD30/1000
g

250

TOCANT
INS

108,00

27.000,00

CX
12/900ml

15

MARIZA

110,00

1.650,00

CX 24/260

20

QUERO

62,40

1.248,00

FD 20/500g

50

SINHÁ

28,00

1.400,00

CX
24/500ml

10

TOCANT
INS

125,00

1.250,00

CX 12/500g

83

DELICIA

43,20

3.585,60

FD 30/1000g

25

JACARE
26,70
Gomes da
10
132,50
Costa
VALOR TOTAL DOS ITENS

667,50

CX 50/125g

1.325,00
38.126,10

e) Fornecedor O S OLIVEIRA COMERCIAL - ME, CNPJ n.º 03.623.513/0001-47, com sede na Rua São
Francisco, S/N, Bairro Liberdade, Altamira - Pará, CEP: 68.375-348, telefone: (93) 99135-5708, representada por
seu Proprietário Titular, Sr. Osvaldo de Souza Oliveira, (brasileiro, Solteiro), residente e domiciliado na cidade de
Altamira/PA, RG n.º 3104929, CPF n.º 604.912.482-53.
ITEM
30
31

DESCRIÇAO
Carne bovina c/osso (paleta-costela)
Carne bovina moída de 1°, cortes de
musculo, patinho

UND
KG
KG

QUANT
3000

MARCA
M.DA CARNE

3650

M.DA CARNE

V.UNIT
V.TOTAL
8,20
24.600,00
15,90

58.035,00

VALOR DOS ITENS

82.635,00

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
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2.1 O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Educação mediante
emissão da respectiva Nota de Empenho e autorização de retirada, observadas as disposições contidas no edital do
Pregão Presencial/SRP n.º 012/2017.
2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo Fornecedor, da
Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão
Presencial/SRP n.º 012/2017.
2.3 O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade
desta Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado no Anexo Único desta Ata.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1 O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata.
3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados no Anexo Único desta Ata.
3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio
eletrônico.
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos
oriundos do Tesouro Municipal e Programas pertinentes, conforme dotação orçamentária a seguir:
- 12 306 0251 2.046 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAF;
- 12 306 0254 2.047 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pre Escolar;
- 12 306 0255 2.048 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAEC CRECHE;
- 12 306 0256 2.049 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – EJA
- 12 306 0257 2.050 – Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PENEM (MEDIO)
- 3.3.90.30.00 Materiais de Consumo;
5. DA VIGÊNCIA
5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência até 31/12/2017.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do
Edital do Pregão Presencial nº 012/2017 e em consonância com a proposta, IMEDIATO, sem custo adicional,
após o recebimento da nota de empenho e autorização de retirada, sendo devolvido o objeto que não atender as
necessidades da administração;
6.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência
ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata
com seus valores correspondentes;
6.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se verificar
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação para tal;
6.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da(s) FORNECEDORA(S), as
mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para o
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

Trav. 28 de abril, 1176 – Centro – Fone (0**93) 514-1164 – CEP 68.148-000 – Brasil Novo - PA.

Governo popular, juntos somos mais fortes.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.283.347/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ou
a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
6.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas
na licitação do Pregão Presencial SRP nº 012/2017.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
7.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem
fornecido e entregue pelo FORNECEDOR.
7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o FORNECEDOR.
7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR.
7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, e-mail ou através de
correspondência com ou sem AR.
7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste
termo.
7.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta Ata a outros
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços.
7.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda
deste instrumento.
7.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1 - O FORNECEDOR poderá ter seu registro cancelado quando:
8.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando:
8.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Presencial SRP n.º
012/2017 e as condições da presente Ata de Registro de Preços;
8.1.1.2 - Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no prazo
estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
8.1.1.3 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços;
8.1.1.4 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade;
8.1.1.5 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face as
razões de interesse público, devidamente justificados.
8.1.2 - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de fato
superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução desta
Ata.
8.1.3 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado,
com decisão fundamentada da Prefeitura Municipal Brasil Novo.
9. DAS PENALIDADES
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.283.347/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na sua
substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, ficará o
FORNECEDOR sujeito, garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades
constantes no item 14 (DAS SANÇÕES) do Edital de Pregão Presencial SRP nº 012/2017.
9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas nos Decretos n.º 027/2017 e, subsidiariamente,
na Lei 8.666/93 atualizada.
10. DO FORO
10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Brasil Novo/PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente Ata
de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado
têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das
partes.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão Presencial
SRP nº 012/2017 e a proposta do FORNECEDOR.
11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga está FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO a firmar futuras solicitações.
E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, que vai subscrito pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e pela(s) FORNECEDOR(AS), para que
este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.
Brasil Novo/ PA, 08 de fevereiro de 2017.

__________________________________
MARINETE DA PENHA MARDEGAN SANGIORGIO
Secretária Municipal de Educação

_________________________
PANIFICADORA TRES IRMÃOS EIRELI

_________________________
N J F GAMA COMERCIO – EIRELI - ME

CNPJ: 26.719.821/0001-76

CNPJ: 20.218.374/94

_________________________
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO
SANTA LUZIA LTDA - ME

_________________________
F C LOPES DA SILVA COMÉRCIO EIRELI
CNPJ:24.229.323/0001-10

CNPJ: 83.928.614/0001-65

_________________________
O S OLIVEIRA COMERCIAL - ME
CNPJ: 03.623.513/0001-47
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