
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540       Conceição do Araguaia-PA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 
Processo Licitatório Nº 2018002932 

 
 
 
Processo Licitatório Nº  2018002932 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº  0012/2018– SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
Tipo: Menor Preço Por Item. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
(itens deserto no certame anterior), NO ATENDIMENTO OS ESTUDANTES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA. 
  
Aos 09 dias do mês de JULHO do ano de 2018, a Fundo Municipal de Educação e 
Cultura de Conceição do Araguaia - PA, como ÓRGÃO GERENCIADOR, inscrita 
no CNPJ nº 13.840.043/0001-27, com sede à Av. JK, n° 3751- Centro, Conceição do 
Araguaia, CEP 68.540-000, representada neste ato pela sua gestora a Sra.Elida 
Elena Moreira, brasileira, Casada, CPF 688.741.116-49 e RG 357.4640 SSP/MG, 
residente na AV. Brasília, Nº 1440 – centro - Conceição do Araguaia - PA, denomina 
nesta Ata as partes: 

 

 
DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
PONTO CERTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 09.072.195/0001-50, inscrição estadual n° 

15.265.010-5, inscrição Municipal n°340658,  com sede à Av. Araguaia, 1156, Vila 

Cruzeiro/ CEP: 68.540-000 / Conceição do Araguaia – PA, Fone: (94)3421-1733, 

email: supermercadopontocerto@hotmail.com neste ato representada por seu 

representante legal o Sr. WALDSON DE DEUS VIEIRA, brasileiro, casado, 

representante comercial, portador do CPF nº 092.701.321-53 e Registro Geral nº 

113705 2ª via SSP/GO, residente e domiciliado à Rua Av. 7 de Setembro, 3880, 

Centro/ Conceição do Araguaia – PA. 

 
As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral 

observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 
23.01.2018, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas 
atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório 
do Pregão Presencial nº 0012/2018- SRP e seus anexos: 
 
                      FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2018-SRP, cujo objeto é 
oREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
(itens deserto no certame anterior), NO ATENDIMENTO OS ESTUDANTES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº 2018002932, oriundo da Fundo 
Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia, e no Edital do Pregão 
Presencial Nº 0012/2018 - SRP e seus respectivos Anexos,conforme condições, 
especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva proposta apresentada, 
classificada, aceita/negociada no certame do Pregão Presencial Nº 0012/2018 
realizado em 18/06/2018, conforme ata de sessão, conforme as cláusulas e 
condições que seguem: 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
Apresente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial 

nº 0012/2018-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação do Órgão Gerenciador através 

da sua Gestora,  tudo constante no Processo Licitatório nº 2018002932, do qual 

passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de 

Instrumento Contratual. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (itens deserto no certame anterior), NO 
ATENDIMENTO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA, em conformidade com as especificações 
contidas no Processo Licitatório nº 2018002932 no Edital do Pregão Presencial nº 
0012/2018-SRP e seus Anexos. 
 
1.1 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto 

adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO 
DE PREÇOS 

 
2.1Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, 

diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, com apresentação, 
conforme o caso e respectivamente, de procuração pública ou contrato social, 
acompanhados de cédula de identidade. 

 
2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de ate 05 (cinco) dias 

úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, 
desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com 
exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.  
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2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de 
fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída. 

 
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 ou 

havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis. 
 
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 

sua assinaturae validada para aquisição a partir data da publicação de seu extrato.  
 
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 0012/2018-SRP, 

terá seu extrato publicado Diário Oficial dos Municípios (FAMEP), (quando 
necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na 
Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia durante sua 
vigência), conforme Art. 14 da 7.892/2013. 

 
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 
2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços 

registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os 
fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL,  DAS CONDIÇÕES, 

FISCALIZAÇÃO  DO FORNECIMENTO  DO OBJETO. 
 
3.1 Os “gêneros alimentícios” serão solicitados conforme a necessidade dos órgãos 

participante desta ata de registro de preços, mediante a assinatura e publicação do 
extrato desta Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante apresentação 
de requisição/solicitação de compras devidamente assinada, com identificação do 
respectivo servidor público municipal competente.  

 
3.2 Os “gêneros alimentícios”,objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos conforme 

às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos 
órgãos competentes de controle de qualidade - ABNT, INMETRO e etc. - 
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso 
VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),e outras editadas pelo 
órgão gerenciador desta Ata.  

 
3.3 As aquisições deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação do extrato 

daAta de Registro de Preços até findar a vigência da mesma ou termino do 
quantitativo estimado. 

 
3.4 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas 

Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento 
Convocatório do Pregão e Termo de Referência, e ainda conforme rege a Lei 
Federal nº8.666/93. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65�1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65�1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65�1
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3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, 
será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até 
as dependências do depósito do Almoxarifado dos Órgãos é de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo os Órgãos 
responsáveis pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;  
 
3.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela Seção de 
Almoxarifado, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e 
assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte 
da transportadora, devidamente datado e assinado;  
 
3.7 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;  
 
3.8.  Após o recebimento provisório do produtos/material, em um prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, será verificada, pela Seção de Almoxarifado dos Órgãos, a 
conformidade do produtos/material proposto e entregue com as especificações 
contidas no edital da licitação;  
 
3.9. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o produtos/material deverá ser 
substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 01 (um) dia útil, não 
considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de 
compatibilidade será também aplicado ao produtos/material encaminhado pela licitante 
em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da 
licitação definitivamente recebido e aceito;  
 
3.10. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela 
perfeita qualidade dos produtos/material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização 
desses produtos/material;  
 
3.11. O prazo de entrega dos produtos devera ser entregue de imediato conforme a 
necessidade do órgão solicitante, contados a partir da comprovação do recebimento 
da nota de empenho; 
 
3.12 O servidor responsável designado como representante do gerenciador desta 
ATA, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato será designando por cada 
gestor da pasta, através de portaria, sendo o Sr. Paulo Cézar Dias de Sousa.  
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS 
REGISTRADOS 

 
4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será emitida assim que seja 

entregue a nota de empenho referente ao total dos itens solicitado pelo Fundo 
Municipal de Educação e Cultura, juntamente com as Requisições de 
Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para 
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tal, e que será conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta Órgãos 
gerenciador. 

 
4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “gêneros alimentícios” 

solicitada e devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da 
Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), 
desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora. 

 
4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o órgão que solicitou 

conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 
requisições/solicitações dos “gêneros alimentícios” referente ao montante 
solicitado. 

 
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a apresentação 
dos documentos de comprovação de Regularidade Fiscal ITEM 5.2 DO EDITAL, 
constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme atualizações legais.  
 
4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de 
Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e fornecimento dos “gêneros alimentícios” e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.  
 
5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, 

salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
mediante requerimento e justificativa expressa do Fornecedor e comprovação 
documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo das aquisições sou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas às 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos 

preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os 
preços registrados nesta ata. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 
 

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo departamento de 
compras dos órgãos participantes de Conceição do Araguaia, por intermédio do 
órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços. 

 
5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
 

5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do 

órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
fornecedor: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; ou 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;  
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

 
6.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta 

dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos órgãos participantes órgão 
gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de Conceição do Araguaia, 
conforme o Processo Licitatório nº 2018002932. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
7.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 

obrigações: 
7.1 Da Fornecedora/Beneficiária: 

a)Fornecer com pontualidade os produtos solicitados conforme 
solicitação/requisição emitida pelos Órgãos Gerenciador/ Participantes, 
devidamente assinada por servidor competente para tal; 
 
b)Entregar os produtos no prazo máximo de 02(dois) dias úteis contados a 
partir do recebimento da solicitação/requisição ou nota de empenho; 
 
c)Repor o produto que apresentar defeito de fábrica, avarias ocasionadas pelo 
transporte ou na embalagem, e se for entregue em desacordo com apresentado na 
proposta em até 01(um) dia útil; 
 
d) Observar e cumprir, dentre outras, as exigências contidas no item 7 deste 
Termo de Referência; 
 
e)Garantir a integridade e a qualidade do transporte dos alimentos destinados ao 
consumo humano, refrigerados, a fim de impedir a contaminação e deterioração do 
produto, de acordo com a norma da ABNT NBR 14701:2001; 
 
f)Fornecer o transporte, garantias e quaisquer outras despesas para entrega do 
objeto desta licitação; 
 
g)Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 
 
h)Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório 
do certame; 
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i)Constatadas irregularidades a respeito à especificação: rejeitá-lo no todo ou em 
parte, determinando sua substituição ou rescindindo a Ata de Registro de Preços, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
j)Em caso de diferença de quantidade ou de partes: determinar sua 
complementação ou rescindir a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
 
k)A Fornecedora deverá fornecer ao Órgão Gerenciado, meios de comunicação 
para fins de atendimento, via web ou telefônico; 
 
l)Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação em seu endereço ou 
informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações 
realizadas no endereço constante nesta ARP; 
 
m)Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ARP, 
assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas; 
 
n)Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento desta ARP, comprovando e justificando seu pedido; 
 
o)Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos 
sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de 
Registro de Preços ou decorrentes de sua execução; 
 
p)Cumprir fielmente o disposto no Instrumento Convocatório que originou esta ARP 
bem como as obrigações assumidas nela. 

7.2Do Órgão Gerenciador:  
a)Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 
Registro de Preços; 
 
b)Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos 
órgãos ou entidades participantes; 
 
c)Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua 
execução; 
 
d)Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento desta ARP; 
 
e)Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento; 
 
f)Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à 
execução da Ata de Registro de Preços; 
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g)Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
 
h)Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
 
i)Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro 
documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida 
em que for necessário; 
 
j)Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com os registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de 
preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado 
para comprovação da vantajosidade da ARP; 
 
k)Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins deadequação as novas condições de mercado, e de aplicação 
de penalidades; 
 
l)Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações. 
 
m)Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
n)Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
de infrações no procedimento licitatório; 
 
o)Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
 
p)Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato; 
 
r) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e 
consequentemente a aquisição ou contratação observado o prazo de vigência da 
ata; 
 
s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a órgão(s) não 
participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente ARP; 
 
t)Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) 
dias previsto no § 6º do art. 22 do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de 
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vigência da ARP, quando solicitada pelo órgão não participante, para que este 
efetive a aquisição ou a contratação. 
 
12.2.1. O Órgão Gerenciador, quando o preço de mercado tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, 
poderá: 
 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade 
dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o 
compromisso; e 
 
b)Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação; 

 
7.3 Dos Órgãos Participantes 
 

a) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições; 
 
b)Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato; 
 
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à 
execução da Ata de Registro de Preço; 
 
d) Emitir requisição/solicitação dos itens objeto solicitado para fornecimento; 
 
e)Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento desta ARP e levar ao conhecimento do 
Órgão Gerenciador; 
 
f) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
g) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 

7.4. DO (S) ÓRGÃO (S) NÃO PARTICIPANTE(S) 
 

a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade 
de adesão quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços; 
 
b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, 
não excedendo a cem por cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta 
ARP para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
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c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a 
autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ata; 
 
d) Responsabilizar-se por 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; 
 
e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
f)Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento desta ARP, e sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à 
execução da Ata de Registro de Preços; 
 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro 
documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida 
que for necessário; 
 
j)Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
8.4A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito: 

 

8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido 

de processo administrativo com ampla defesa, quando: 

a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços; 

b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela 
Administração; 

c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro 

de Preços; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior aquele praticado no mercado; 
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração; 
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g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações 
assumidas pela empresa detentora; 

h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações 
assumidas pela empresa detentora; 
 

8.4.2 Pela Detentora quando: 
a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força 

maior; 
b) A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá 

ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante. 
 

8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de 

Preços enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela Administração, ou 

bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato 

Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à 

conveniência administrativa. 

 

8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela 

Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à 

Contratada, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos 

da legislação pertinente. 

 

8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá multa ou 

indenização de qualquer natureza. 

 

8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, 

será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o 

comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 

8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a 

comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

 
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
 
 
9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade 

daAdministração Publica que não tenha participado do certame, mediante previa 
consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa beneficiária, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
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7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em vigor e 
respectivas atualizações. 

 
9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer 

uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

 
9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, 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 o órgão gerenciador.  

 
9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de Registro de 
Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
9.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na 
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata.  

 
9.7 Compete ao órgão não participante 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.  

 
9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de 

anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação 
de penalidade prevista.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 
10.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a 

Detentora/Contratada às penalidades seguintes: 
 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e 
indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função 
da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 
2002; 
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b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e 
gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por qualquer 
gestordos órgãos participante desta ATA, mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado. 

 
10.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá 

em multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo 
da Administração, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 
10.3 Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e 
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
 

a. ADVERTENCIA por escrito; 
 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da 
parte contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 
10.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida 

de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, 
fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

 
10.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis e 

penais cabíveis. 
 
10.6 A licitante vencedora será notificada, por escrito para recolhimento da multa 

aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se 
não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das 
faturas remanescentes. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o  Fundo Municipal 

de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia. 
 
11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de 

Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração da ARP, 
conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as seguintes 
obrigações: 

a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação. 
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b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de 
preços registrados, para fins de adequação as novas condições de 
mercado, e de aplicação de penalidades. 

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata. 

f) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o produtos/material a outro(s) 
órgão daadministração Pública que externem a intenção de utilizar a 
presente Ata. 

h) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir 
suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato; 

i) Efetuar o pagamento dos “gêneros alimentícios” entregues nas condições 
estabelecidas neste Edital; 

j) Rejeitar, no todo ou em parte, os “gêneros alimentícios”entregues em 
desacordo com as respectivas especificações; 

k) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela 
perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada 
a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo 
se verificar vícios ou defeitos.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PELO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
LOTE 01 – PROCESSO: 2018002932 Pregão Presencial 0012/2018 ATA de Registro de Preço 
008/2018. 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO 

 

Und
. 

 

Quant 

 

Maca Valor 
unit. 

Valor total 

01 ABACATE De 1ª qualidade, in natura, 

tamanho e Kg. 2.500 coloração uniforme, 
polpa firme, livres de sujidades, parasitas, 

larvas, resíduo de fertilizante, 
acondicionadas em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. 

KG 2.500 PONTO 
CERTO  

5,10 12.750,00 
 

02 ABOBRINHA Produtos de origem vegetal KG 5.000 PONTO 
CERTO 

3,69 18.450,00 
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são definidos comoalimentos  perecíveis,  

pois  não  se conservam por longo período 

de tempo de 1ª   qualidade,   in   natura,   

tamanho   e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de fertilizante,  

acondicionadas  em  sacos  de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. 

03 AÇAFRÃO Pófino   de   açafrão   com   

coloração amarelada  sem  presença  de  

sujidade  ou matérias  estranha  

embalagem  (100gr)  de polietileno 

atóxico, transparente, resistente e prazo 

de validade de 12 meses. 

PC 1.500 MARISO
L 

1,24 1.860,00 

04 ACHOCOLATADO Composição básica do 

cacau em pó, açúcar 

e leite, valido por no mínimo 06 meses, 

contendo embalagem de 400g 

(quatrocentos gramas). 

PC 2.000 APTI 2,99 5.980,00 

05 AÇUCAR Contendo no mínimo 98,3% de 

sacarose e livre de fermentação, com 

validade mínima de 12 meses, embalagem 

de 02 (dois) kg. 

PC 4.000 IMPERIA
L 

3,19 12.760,00 

06 ALHO De 1ª qualidade, cabeças inteiras, 

validade de mínima de 15 dias. 

KG 2.000 PONTO 
CERTO 

10,20 20.400,00 

07 AMIDO DE MILHO Oamido  deve  ser  

fabricado  a  partir  de 

matérias primas (milho) limpas, isentas de 

matéria terrosa e de parasitos. Não podem 

estarúmidos,  fermentados  ou  rançosos. 
Sob a forma de pó, devem produzir ligeira 

crepitaçãoquando  comprimido  entre  os 

dedos.  Embaladoem  papel  branco  e 

atoxico,  revestido  em  caixa  de  papelão 

contendo todas as informações prevista em 

lei nesta. Embalagem de 500g. 

PC 5.500 APTI 2,80 15.400,00 

08 ARROZ BRANCO Tipo 01 agulhinha ou 

similar, polido com mínimo de 90% de 

grãos inteiros, inseto de matériaterrosa  de  

parasitas  de  detritos animais e vegetais. 

Validade mínima de 06 meses, com 

embalagem de 05 (cinco) kg. 

PC 8.000 SOBERA
NO 

11,20 89.600,00 

09 BANANAPRATA Produtos  de  origem  

vegetal  (frutas)  são 

definidos como alimentos perecíveis, pois 

KG 20.000 PONTO 
CERTO 

3,90 78.000,00 
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não  se  conservam  por  longo  período  de 

tempo de 1ª qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livres de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante,  acondicionadas  em  sacos  de 

polietileno, transparentes, atóxico e intacto. 

10 BATATA DOCE De 1ª qualidade, inteira, 

acondicionada em rede plástica, com 

identificação de peso, validade de 15 dias 

acontar da data de entrega, sem broto. 

KG 3.000 PONTO 
CERTO 

2,75 8.250,00 

11 BATATA INGLESA De 1ª qualidade, 

inteira, acondicionada em rede plástica, 

com identificação de peso, validade de 15 

dias acontar da data de entrega, sem broto. 

KG 5.000 PONTO 
CERTO 

3,29 16.450,00 

12 BETERRABA De 1ª qualidade, inteira, 

acondicionada em rede plástica, com 

identificação de peso, validade de 15 dias 

acontar da data de entrega,   sem   broto,   

em   grau   de amadurecimento médio. 

KG 3.000 PONTO 
CERTO 

4,35 13.050,00 

13 BISCOITO DE DOCE O biscoito deverá 

ser fabricado a partir de matériasprimas  

sã  e  limpo,  isenta  de matérias terrosas, 

parasitos e em perfeito estado  de  

conservação,  serão  rejeitados biscoitos  

mal  cozidos,  queimados,  não podendo  

apresentar  excesso  de  dureza  e nem se 

apresentar quebradiço. Dupla 

embalagemprimária  de  polietileno.  De 

400g. 

PC 24.000 SUPREM
O 

2,78 66.720,00 

14 BISCOITO DE SAL O biscoito deverá ser 

fabricado a partir de 

matérias  primas  são  e  limpo,  isenta  de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito 

estado  de  conservação,  serão  rejeitados 

biscoitos  mal  cozidos,  queimados,  não 
podendo  apresentar  excesso  de  dureza  
e nem se apresentar quebradiço. Dupla 
embalagem  primária  de  polietileno.  De 
400g. 

PC 15.000 TRIGOLI
NO 

2,58 38.700,00 

15 CAFÉ SOLUVEL ou extrato de café 

desidratado é o produto resultante da 

desidratação do extrato aquoso de café. 

Os grãos de café devem se apresentar 

sãos e limpos, estar isentosde   matéria   

terrosa,   parasitos, detritos vegetais e 

animais e em perfeito estado  de  

PC 8.000 CORING
A 

4,35 34.800,00 
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conservação.  Ocafé  solúvel resultante 

deve apresentar composição tal que  o  

extrato  reconstituído,  segundo  as 

indicações  contidas  no  rótulo,  reproduza 

exatamente o café bebida comum. Não 

são toleradas quaisquer adições de 

conservadores ou outros aditivos. 

Embaladoà  vácuo,  em  embalagens  de 

250g (duzentos e cinquenta gramas). 

16 CANELA EM PÓPó fino extraido da casca 

duma arvore com colora19ção  marrom  e  

sem  presença  de sujidade ou matérias 

estranha embalagem de   polietileno 

atóxico, transparente, resistente e prazo 

de validade de 12 meses. Pacote com 

100g. 

UN 150 MARISO
L 

2,90 435,00 

17 CARÁ Produtos de origem vegetal são 

definidos comoalimentos  perecíveis,  pois  

não  se conservam por longo período de 

tempo de 1ª   qualidade,   in   natura,   

tamanho   e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de 
fertilizante,  acondicionadas  em  sacos  de 

polietileno, transparentes, atóxico e 

intacto. 

KG 2.000 PONTO 
CERTO 

3,78 7.560,00 

18 CEBOLA De1ª  qualidade,  cebola  

cabeça  inteira, embalada em redes 

plásticas, validade de 15 dias. 

KG 10.000 PONTO 
CERTO 

4,26 42.600,00 

19 CENOURA De 1ª qualidade, inteira, 

acondicionada em rede plástica, com 

identificação de peso, validadede  15  das  

a  contar  da  data  de entrega,   sem   

broto,   em   grau   de amadurecimento 

médio. 

KG 5.000 PONTO 
CERTO 

3,40 17.000,00 

20 CHUCHU De 1ª qualidade, inteira, 

acondicionada em rede plástica, com 

identificação de peso, validadede  15  das  

a  contar  da  data  de entrega, sem broto. 

KG 5.000 PONTO 
CERTO 

2,90 14.500,00 

21 COCO RALADO Coco ralado, sem 

açúcar, a base de polpa de coco 

desidratado. A embalagem deverá estar 

íntegra e conter todas as informações 

deacordo  as  especificações  técnicas  da 

ANVISA. Embalagens com 1kg. Prazo de 

validade mínimo de 6 meses a partir data 

PC 500 SUPER 
COCO 

15,98 7.990,00 
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de entrega. 

22 COLORAU URUCUM Pófino   de   urucum   

com   coloração avermelhada e sem 

presença de sujidade ou matérias 

estranha embalagem de polietileno 

atóxico, transparente, resistente e prazo 

de validade de 12 meses. Pacote com 

100g. 

PC 2.000 SINHA 0,55 1.100,00 

23 Cremede leite  pasteurizado100%  de 

origem animal, embalado em latas limpas 

isentas de ferrugem, não amassadas, não 

estufadas,  resistentes,  que  garantam  a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionado em lata, pesando 

300 gramas. Apresentando teor de matéria 

gordamínima  de  25%.  Aembalagem 

deverá  conter  externamente  os  dados  

de identificação, procedência, informações 

nutricionais,  número  de  lote,  data  de 

validade, quantidade de produto e atender 

as exigências do ministério da agricultura e 

dipoa  e  do  regulamento  da  inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem 

animal.  Prazode  validade  mínimo  de  6 

meses a partir data de entrega. 

 

UN 200 ITAMBE 4,30 860,00 

24 Extrato de tomate é o produto resultante 

da concentração da polpa de frutos 

maduros. Ausência de sujidades, parasitos 

e larvas. 
No rótulo deve constar a denominação do 
produtode  acordo  com  a  designação 
constante  desta  Norma.  Emabalagemde 
1,020 Kg. 

UN 1.500 QUERO 5,89 8.835,00 

25 FEIJÃO Cariocatipo  01  sem  sujidades,  

matéria terrosa,  pedra  e  outros  corpos  

estranhos, rotulagem  de  acordo  com  a  

legislação vigente. Embalagem de 

polietileno, embalagem de 01 kg. 

PC 3.000 CARIAN
E 

2,84 8.520,00 

26 O feijão de corda sem sujidades, matéria 

terrosa,pedra  e  outros  corpos  estranhos, 

rotulagem  de  acordo  com  a  legislação 

vigente. Embalagem de polietileno, 

embalagem de 01 kg. 

KG 1.000 BSB 3,55 3.550,00 
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27 FERMENTO EM PÓ Produto deve se 

apresentar bom estado de 

conservação,com  ausência  de  qualquer 

característica  que  não  seja  inerente  ao 

produto. Embalagens íntegras e livres de 

sujidades, contendo 90 gramas. Prazo de 

validade de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto. 

 

UN 300 ROYAL 2,29 687,00 

29 FUBÁ Produto obtido pela moagem do grão 

de milho de 1 ª qualidade, desgerminado 

ou não,  devendo  ser  fabricado  a  partir  

de matérias  primas  sãs  e  limpas  

isentas  de terra e parasitos. Produto de 

aspecto fino, amarelo, livre de umidade. O 

produto deve 
atender  a  Resolução  nº  344  -  13/12/02 
(fortificação de farinhas com ferro e ácido 
fólico). Embalagem de polietileno 
transparente original de fábrica. 
Embalagem de 500g. 

PC 1.500 SINHA 1,29 1.935,00 

30 INHAME Produtos de origem vegetal são 

definidos comoalimentos  perecíveis,  pois  

não  se conservam por longo período de 

tempo de 1ª   qualidade,   in   natura,   

tamanho   e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de fertilizante,  

acondicionadas  em  sacos  de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. Kg. 

KG 1.000 PONTO 
CERTO 

5,28 5.280,00 

31 IORGUTE Produtoobtido  a  partir  do  leite  

de  vaca através   da   adição   de   

microrganismos benéficos   à   saúde   que   

realizam   a fermentação    láctica    sobre    

o    leite. Embalagem primária com 

identificação do produto, especificaçãodos 

ingredientes, informação nutricional, 

marcado fabricante e informações do 

mesmo, prazo de validade, peso líquido e 

rotulagem de acordo com a legislação. 

Embalagem em polietilenoatóxico,  

embalagem  de  1000 ml. 

LT 25.000 ELEGÊ 5,64 141.000,00 

32 JILÓ De 1ª qualidade, inteiro, 

acondicionado em rede plástica, com 

identificação de peso, validade de cinco 

dias a contar da data de 

KG 100 PONTO 
CERTO 

3,78 378,00 
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entrega,   em   grau   de   amadurecimento 
mínimo. 
 

33 KABUTIA Produtos de origem vegetal são 

definidos comoalimentos  perecíveis,  pois  

não  se conservam por longo período de 

tempo de 1ª   qualidade,   in   natura,   

tamanho   e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de fertilizante,  

acondicionadas  em  sacos  de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. 

KG 5.000 PONTO 
CERTO 

3,48 17.400,00 

34 Laranja:De  1ª  qualidade,  in  natura, 

tamanho  e  coloração  uniforme,  polpa 

firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 

resíduo de fertilizante, acondicionadas em 

sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto. 

KG 25.000 PONTO 
CERTO 

2,76 69.000,00 

35 LEITE CONDESADO Produzidocom  leite  

integral,  açúcar  e 

lactose, acondicionado em embalagem de 

395 g, que deverá conter externamente os 

Dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, 

data de validade, quantidade de produto e 

atender   as   especificações   técnicas   da 

ANVISA e Inmetro. Prazo de validade de 

no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto. 

UN 300 MARAJO
ARA 

2,98 894,00 

36 LEITE EM PÓ INTEGRAL Pó preparado a 

partir dá secagem do leite bovino. Deve 

ser apresentada e limpo, esta isento de 

matéria terrosa, parasitas, detritos 

vegetais e animais e em perfeito estado de 

conservação.  Embaladoe  transporte  em 

local apropriado, atóxico com identificação 

de peso. Embalagem de 400g 

(quatrocentos gramas). 

 

PC 20.000 ITALAC 8,49 169.800,00 

37 LEITE TIPO C Leitebovino  integral,  contendo  3,2%  de gordura.  

Embaladoem  saco  plástico  de polietileno, transporte em local 

apropriado, atóxico  com  identificação  de  quantidade, validade. 

Emabalagem de 1L (um litro). 

 
 

LT 10.000 MARAJO
ARA 

3,22 32.200,00 
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38 MAÇA Comgrau  médio  de  

amadurecimento, Kg. acondicionada  em  

rede  plástica,  validade de 15 dias a 

contar da data de entrega. 

KG 15.000 PONTO 
CERTO 

4,99 74.850,00 

39 MACARRÃO ESPAGUETE Produtonão   

fermentado   obtido   pelo 

amassamento mecânico de farinha de 

trigo comum e/ou sêmola/semolina. 

Fabricados a partir de matérias primas sãs 

e limpas, isentasde  matérias  terrosas,  

parasitos  e larvas. Embalagem de 

polietileno. Embalagem de 500g 

PC 10.000 VICCARI 1,89 18.900,00 

40 MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO 

Produtonão   fermentado   obtido   pelo 

amassamento mecânico de farinha de 

trigo comum e/ou sêmola/semolina. 

Fabricados a partir de matérias primas sãs 

e limpas, isentasde  matérias  terrosas,  

parasitos  e larvas. Embalagem de 

polietileno. Embalagem de 500g 

PC 30.000 VICCARI 1,89 56.700,00 

41 Mamão De1ª  qualidade,  in  natura,  

tamanho  e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de fertilizante,  

acondicionadas  em  sacos  de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. 

KG 5000 PONTO 
CERTO 

3,59 17.950,00 

42 MANDIOCA Produtos de origem vegetal 

são definidos comoalimentos  perecíveis,  

pois  não  se conservam por longo período 

de tempo de 1ª   qualidade,   in   natura,   

tamanho   e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de fertilizante,  

acondicionadas  em  sacos  de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. 

KG 3.000 PONTO 
CERTO 

2,50 7.500,00 

43 MARGARINA Produtoindustrializado,   

gorduroso em emulsão estável; a base de 

óleos vegetais líquidos  e  

interesterificados,  com  0%  de gorduras 

trans, podendo conter leite em pó 

desnatado  e/ou  soro  de  leite,  aspecto, 

cheiro,  sabor  e  cor  peculiares  e  

deverão estar  isentos  de  ranço  e  de  

bolores. Embalagem primária com 

identificação do produto,especificação  dos 

ingredientes, informação nutricional, marca 

UN 300 PRIMOR 5,48 1.644,00 
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do fabricante e informações do mesmo, 

prazo de validade, peso líquido e 

rotulagem de acordo  com  a  legislação.  

Embalagemde 1kg. 

44 Melancia De1ª  qualidade,  in  natura,  

tamanho  e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de fertilizante,  

acondicionadas  em  sacos  de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. 

KG 45.000 PONTO 
CERTO 

0,99 44.550,00 

45 Milhopara canjica amarelo produzido 

com grãos selecionados de boa 

procedência. Isento de matériaterrosa  de  

parasitas  de  detritos animais e vegetais. 

Validade mínima de 06 meses,com    

embalagem    de    500g (quinhentos 

gramas). 

PC 15.000 PACHA 1,39 20.850,00 

46 Milhopara pipoca produzido com grãos 

selecionados de boa procedência. Isento 

de matériaterrosa  de  parasitas  de  

detritos 

animais e vegetais. Validade mínima de 06 

meses,com    embalagem    de    500g 

(quinhentos gramas). 

PC 500 PACHA 1,98 990,00 

47 MILHO VERDE Produtos de origem 

vegetal são definidos comoalimentos  

perecíveis,  pois  não  se conservam por 

longo período de tempo de 1ª   qualidade,   

in   natura,   tamanho   e coloração 

uniforme, polpa firme, livres de sujidades,  

parasitas,  larvas,  resíduo  de fertilizante, 

acondicionadas em latas, atóxico e intacto. 

De 2kg (dois quilos) 

UN  1.000 FUGINI 11,64 11.640,00 

48 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I A 

base de grãos de soja sem conservantes, 

validade   de   12   meses,   embalagem 

contendo volume liquido de 900 ml. 

UN 8.000 COMIGO 3,40 27.200,00 

49 OVO Apresentando cor branca ou 

vermelha, sem escurecimentos ou 

manchas esverdeadas, acondicionado em 

embalagem apropriada. Com Registro no 

Ministério da Agricultura - SIF, com 

identificação do produto, nome eendereço   

do   fabricante,   data   de fabricação, 

prazo de validade, número do registro do 

órgão competente. 

UN 20.000 PAVÃO 0,33 6.600,00 
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51 PIMENTÃO De 1ª qualidade, inteiro, 

acondicionado em rede plástica, com 

identificação de peso, validade de cinco 

dias a contar da data de entrega,em   grau   

de   amadurecimento médio. 

KG 100 PONTO 
CERTO 

6,28 628,00 

52 QUIABO De 1ª qualidade, inteiro, 

acondicionado em rede plástica, com 

identificação de peso, validade de cinco 

dias a contar da data de entrega,em   grau   

de   amadurecimento mínimo. 

KG 100 PONTO 
CERTO 

4,76 476,00 

53 REPOLHO De 1ª qualidade, inteiro, 
acondicionado em rede plástica, com 
identificação de peso, validade de cinco 
dias a contar da data de entrega, sem 
broto. 

KG 5.000 PONTO 
CERTO 

4,78 23.900,00 

54 RÚCULA Produtos de origem vegetal são 

definidos comoalimentos  perecíveis,  pois  

não  se conservam por longo período de 

tempo de 1ª   qualidade,   in   natura,   

tamanho   e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades,  parasitas,  

larvas,  resíduo  de fertilizante,  

acondicionadas  em  sacos  de polietileno, 

transparentes, atóxico e intacto. 400gr. 

MÇ 50 PONTO 
CERTO 

3,99 199,50 

55 SAL REFINADO Produto refinado, iodado, 

com granulação uniforme e com cristais 

brancos, com no mínimo de 98,5% 

decloreto  de  sódio e com  dosagem  de  

sais  de  iodo  de  no mínim 10 mg e 

máximo de 15 mg de iodo por  quilo  de  

acordo  com  a  Legislação Federal   

Específica   -   embalagem   em plástico de 

polietileno. 

PC 1.000 DUNORT
E 

0,78 780,00 

56 TEMPERO COMPLETO Produto 

preparado à base de alho com sal e sem 

adição de pimenta. Embalagem em OS 

(Poliestireno). Embalagem com 1000g. 

UN 500 ANHANG
UERA 

3,40 1.700,00 

57 TEMPERO COMPLETO Produto 

preparado à base de alho com sal e sem 

adição de pimenta. Embalagem em OS 

(Poliestireno). Embalagem com 300g. 

UN 300 ANHANG
UERA 

1,20 360,00 

58 TOMATE De 1ª qualidade, inteiro, 

acondicionado em rede plástica, com 

identificação de peso, validade de cinco 

dias a contar da data de entrega,em   grau   

de   amadurecimento médio. 

KG 1.500 PONTO 
CERTO 

5,98 8.970,00 
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Total registrado em favor da empresaPONTO CERTO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 

R$1.311.971,50(Um 
Milhão e Trezentos e 
Onze Mil e 
Novecentos e Setenta 
e Um Reais e 
Cinquenta Centavos). 
 

                            Total da ATA de Registro de Preço  
 

R$1.311.971,50(Um 
Milhão e Trezentos e 
Onze Mil e 
Novecentos e Setenta 
e Um Reais e 
Cinquenta Centavos). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas 

disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 7.892, de 

23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar n.º 

147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 

21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas 

condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 0012/2018-SRP e 

Processo Licitatório nº 2018002932. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, 

fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na 
presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 
Conceição do Araguaia, aos09 dias do mês de JULHO de 2018. 

 
 

 
  

59 VINAGRE Produtonatural    fermentado    

acético simples,  isenta  de  corantes  

artificiais, ácidos  orgânicos  e  minerais  

estranhos, 
livres  de  sujidades,  material  terroso  e 
detritos de animais e vegetais. Embalagem 
em PVC (policloretodevinila). Emabalagem 
contendo 750ml. 

UN 500 CASTEL
O 

1,78 890,00 
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           _______________________________________________________ 

ELIDA ELENA MOREIRA 
Secretária Municipal de Educação e Cultura. 

 
 
 
 

 __________________________________________________________ 
PONTO CERTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

 CNPJ Nº 09.072.195/0001-50 
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