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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2017 
 
 

Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2017, autorizado pelo processo de PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº. 012/2017 foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de 
acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações que, 
conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional 
entre a Administração Municipal e as Licitantes Vencedoras. 
 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E SELF 

SERVICE, DESTINADO À  ATENDER  AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  por MENOR PREÇO POR ITEM, 

de acordo com o termo de referência e para o período de 12(doze) meses. 

 

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: JOÃO PEREIRA DA SILVA, com 

sede na AV. CACIQUE PARACANTINS, N° 3149, SÃO LUIZ I, CNPJ sob nº. 

14.761.020/0001-90, representado pela Sra. MARILENE SOARES DA SILVA, portadora do 

CPF sob o N. 858.295.791-20, à saber: 

Descrição:  
  

ITEM QTD UNID DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO 

    UNITARIO TOTAL 

01 500 KG 

Refeição do tipo sefl-service (pratos frios e 

quentes), com direito a tudo que estiver no 

aparador – mistura (branca, vermelha – peixe, aves 

e bovinas) incluindo-se um (01) suco de 300ml, 

água mineral de 500ml ou um (01) refrigerante de 

290 ml, em horário de almoço ou jantar, com 

apresentação de requisição fornecido pela 

prefeitura autorizando a refeição, sendo que a 

requisição não poderá ser trocada em hipótese 

alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, e, 

ainda, o fornecimento deverá ser feito no próprio 

estabelecimento da contratada na cidade de 

Conceição do Araguaia- PA 30,00 15.000,00 

02 

200 

(pessoas) UND 

BUFFET ALMOÇO/JANTAR: SEVIÇO DE 

BUFFET TIPO AMERICANO, com três tipos de 

entrada, dois tipos de arroz, acompanhamento 

(farofas, purês, etc.). Carne branca, carne vermelha, 

um tipo de massa, dois tipos de suco natural, que 

atenda ao quantitativo de pessoas, cardápio e o tipo 

de serviço necessário ao bom atendimento de 

eventos da contratante, conforme solicitado. A 

contratada dever possuir todo material de apoio 60,00 12.000,00 
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necessário a solicitação, tais como: pratos em 

porcelana de jantar, almoço e sobremesa, talheres 

em inox (jantar, almoço e sobremesa), copos em 

cristal para servir, jarras em vidro, rechaut, suplas, 

bandejas em inox cobertas com toalhas em tecido 

branco, guardanapos de papel tamanho 30x30cm e 

de pano tamanho 40x40cm, molheira, geleira, 

garçons, bem como mesas, toalhas, cobre manchas 

e cadeiras  

04 

800 

(pessoas) UND 

Coffe break tipo II – café, água, 2 tipos de suco de 

frutas, 2 tipos de refrigerantes (1 dietético), 3 tipos 

de biscoitos finos, pão metro, cesta de pães 

variados, torrada, 3 tipos de patê, 2 tipos de bolo, 1 

tipo de salgado, frutas variadas 10,00 8.000,00 

     
VALOR: 

R$35.000,00 

01 70 KG 

Refeição do tipo sefl-service (pratos frios e 

quentes), com direito a tudo que estiver no 

aparador – mistura (branca, vermelha – peixe, aves 

e bovinas) incluindo-se um (01) suco de 300ml, 

água mineral de 500ml ou um (01) refrigerante de 

290 ml, em horário de almoço ou jantar, com 

apresentação de requisição fornecido pela 

prefeitura autorizando a refeição, sendo que a 

requisição não poderá ser trocada em hipótese 

alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, e, 

ainda, o fornecimento deverá ser feito no próprio 

estabelecimento da contratada na cidade de 

Conceição do Araguaia- PA 30,00 2.100,00 

02 

400 

(pessoas) UND 

BUFFET ALMOÇO/JANTAR: SEVIÇO DE 

BUFFET TIPO AMERICANO, com três tipos de 

entrada, dois tipos de arroz, acompanhamento 

(farofas, purês, etc.). Carne branca, carne vermelha, 

um tipo de massa, dois tipos de suco natural, que 

atenda ao quantitativo de pessoas, cardápio e o tipo 

de serviço necessário ao bom atendimento de 

eventos da contratante, conforme solicitado. A 

contratada dever possuir todo material de apoio 

necessário a solicitação, tais como: pratos em 

porcelana de jantar, almoço e sobremesa, talheres 

em inox (jantar, almoço e sobremesa), copos em 

cristal para servir, jarras em vidro, rechaut, suplas, 

bandejas em inox cobertas com toalhas em tecido 

branco, guardanapos de papel tamanho 30x30cm e 

de pano tamanho 40x40cm, molheira, geleira, 

garçons, bem como mesas, toalhas, cobre manchas 

e cadeiras  60,00 24.000,00 

     
VALOR: 

R$26.100,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS 
ITEM QTD UNID DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO 

    UNITARIO TOTAL 

01 200 KG 

Refeição do tipo sefl-service (pratos frios e 

quentes), com direito a tudo que estiver no 

aparador – mistura (branca, vermelha – peixe, aves 

e bovinas) incluindo-se um (01) suco de 300ml, 

água mineral de 500ml ou um (01) refrigerante de 

290 ml, em horário de almoço ou jantar, com 

apresentação de requisição fornecido pela 

prefeitura autorizando a refeição, sendo que a 

requisição não poderá ser trocada em hipótese 

alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, e, 

ainda, o fornecimento deverá ser feito no próprio 

estabelecimento da contratada na cidade de 

Conceição do Araguaia- PA 30,00 6.000,00 

02 

200 

(pessoas) UND 

BUFFET ALMOÇO/JANTAR: SEVIÇO DE 

BUFFET TIPO AMERICANO, com três tipos de 

entrada, dois tipos de arroz, acompanhamento 

(farofas, purês, etc.). Carne branca, carne vermelha, 

um tipo de massa, dois tipos de suco natural, que 

atenda ao quantitativo de pessoas, cardápio e o tipo 

de serviço necessário ao bom atendimento de 

eventos da contratante, conforme solicitado. A 

contratada dever possuir todo material de apoio 

necessário a solicitação, tais como: pratos em 

porcelana de jantar, almoço e sobremesa, talheres 

em inox (jantar, almoço e sobremesa), copos em 

cristal para servir, jarras em vidro, rechaut, suplas, 

bandejas em inox cobertas com toalhas em tecido 

branco, guardanapos de papel tamanho 30x30cm e 

de pano tamanho 40x40cm, molheira, geleira, 

garçons, bem como mesas, toalhas, cobre manchas 

e cadeiras  60,00 12.000,00 

      

04 

100 

(pessoas) UND 

Coffe break tipo II – café, água, 2 tipos de sucos de 

frutas, 2 tipos de refrigerante (1 dietético), 3 tipos 

de biscoitos finos, pão metro, cesta de pães 

variados, torradas, 3 tipos de patê, 2 tipos de bolo, 

1 tipo de salgado, frutas variadas 10,00 1.000,00 

     
VALOR: 

R$19.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO 

TOTAL 

01 500 KG Refeição do tipo sefl-service (pratos frios e 

quentes), com direito a tudo que estiver no 

aparador – mistura (branca, vermelha – peixe, aves 

e bovinas) incluindo-se um (01) suco de 300ml, 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

água mineral de 500ml ou um (01) refrigerante de 

290 ml, em horário de almoço ou jantar, com 

apresentação de requisição fornecido pela 

prefeitura autorizando a refeição, sendo que a 

requisição não poderá ser trocada em hipótese 

alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, e, 

ainda, o fornecimento deverá ser feito no próprio 

estabelecimento da contratada na cidade de 

Conceição do Araguaia- PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

 

 

 

 
15.000,00 

02 250 UND BUFFET ALMOÇO/JANTAR: SEVIÇO DE 

BUFFET TIPO AMERICANO, com três tipos de 

entrada, dois tipos de arroz, acompanhamento 

(farofas, purês, etc.). Carne branca, carne 

vermelha, um tipo de massa, dois tipos de suco 

natural, que atenda ao quantitativo de pessoas, 

cardápio e o tipo de serviço necessário ao bom 

atendimento de eventos da contratante, conforme 

solicitado. A contratada dever possuir todo 

material de apoio necessário a solicitação, tais 

como: pratos em porcelana de jantar, almoço e 

sobremesa, talheres em inox (jantar, almoço e 

sobremesa), copos em cristal para servir, jarras em 

vidro, rechaut, suplas, bandejas em inox cobertas 

com toalhas em tecido branco, guardanapos de 

papel tamanho 30x30cm e de pano tamanho 

40x40cm, molheira, geleira, garçons, bem como 

mesas, toalhas, cobre manchas e cadeiras  60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
15.000,00 

04 800 
(pessoas) 

UND Coffe break tipo II – café, água, 2 tipos de sucos 

de frutas, 2 tipos de refrigerante (1 dietético), 3 

tipos de biscoitos finos, pão metro, cesta de pães 

variados, torradas, 3 tipos de patê, 2 tipos de bolo, 

1 tipo de salgado, frutas variadas 10,00 

 
 
 
 
8.000,00 

     VALOR: 

R$38.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO 

TOTAL 

01 700 KG Refeição do tipo sefl-service (pratos frios e 

quentes), com direito a tudo que estiver no 

aparador – mistura (branca, vermelha – peixe, aves 

e bovinas) incluindo-se um (01) suco de 300ml, 

água mineral de 500ml ou um (01) refrigerante de 

290 ml, em horário de almoço ou jantar, com 

apresentação de requisição fornecido pela 

prefeitura autorizando a refeição, sendo que a 

requisição não poderá ser trocada em hipótese 

alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, e, 

ainda, o fornecimento deverá ser feito no próprio 

estabelecimento da contratada na cidade de 

Conceição do Araguaia- PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.000,00 
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02 200 
(pessoas) 

UND BUFFET ALMOÇO/JANTAR: SEVIÇO DE 

BUFFET TIPO AMERICANO, com três tipos de 

entrada, dois tipos de arroz, acompanhamento 

(farofas, purês, etc.). Carne branca, carne 

vermelha, um tipo de massa, dois tipos de suco 

natural, que atenda ao quantitativo de pessoas, 

cardápio e o tipo de serviço necessário ao bom 

atendimento de eventos da contratante, conforme 

solicitado. A contratada dever possuir todo 

material de apoio necessário a solicitação, tais 

como: pratos em porcelana de jantar, almoço e 

sobremesa, talheres em inox (jantar, almoço e 

sobremesa), copos em cristal para servir, jarras em 

vidro, rechaut, suplas, bandejas em inox cobertas 

com toalhas em tecido branco, guardanapos de 

papel tamanho 30x30cm e de pano tamanho 

40x40cm, molheira, geleira, garçons, bem como 

mesas, toalhas, cobre manchas e cadeiras  60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
12.000,00 

04 800 
(pessoas) 

UND Coffe break tipo II – café, água, 2 tipos de sucos 

de frutas, 2 tipos de refrigerante (1 dietético), 3 

tipos de biscoitos finos, pão metro, cesta de pães 

variados, torradas, 3 tipos de patê, 2 tipos de bolo, 

1 tipo de salgado, frutas variadas 10,00 

 
 
 
 
8.000,00 

     VALOR: 

R$41.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE 

ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KG 

Refeição do tipo sefl-service (pratos frios e 

quentes), com direito a tudo que estiver no 

aparador – mistura (branca, vermelha – peixe, aves 

e bovinas) incluindo-se um (01) suco de 300ml, 

água mineral de 500ml ou um (01) refrigerante de 

290 ml, em horário de almoço ou jantar, com 

apresentação de requisição fornecido pela 

prefeitura autorizando a refeição, sendo que a 

requisição não poderá ser trocada em hipótese 

alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, e, 

ainda, o fornecimento deverá ser feito no próprio 

estabelecimento da contratada na cidade de 

Conceição do Araguaia- PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300.000,00 

02 2.000 
(pessoas) 

UND 
BUFFET ALMOÇO/JANTAR: SEVIÇO DE 

BUFFET TIPO AMERICANO, com três tipos de 

entrada, dois tipos de arroz, acompanhamento 

(farofas, purês, etc.). Carne branca, carne 

vermelha, um tipo de massa, dois tipos de suco 

natural, que atenda ao quantitativo de pessoas, 

cardápio e o tipo de serviço necessário ao bom 

atendimento de eventos da contratante, conforme 

solicitado. A contratada dever possuir todo 60,00 
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material de apoio necessário a solicitação, tais 

como: pratos em porcelana de jantar, almoço e 

sobremesa, talheres em inox (jantar, almoço e 

sobremesa), copos em cristal para servir, jarras em 

vidro, rechaut, suplas, bandejas em inox cobertas 

com toalhas em tecido branco, guardanapos de 

papel tamanho 30x30cm e de pano tamanho 

40x40cm, molheira, geleira, garçons, bem como 

mesas, toalhas, cobre manchas e cadeiras  

 

 

 

 

 

 
 
120.000,00 

04 5.000 
(pessoas) 

UND Coffe break tipo II – café, água, 2 tipos de sucos 

de frutas, 2 tipos de refrigerante (1 dietético), 3 

tipos de biscoitos finos, pão metro, cesta de pães 

variados, torradas, 3 tipos de patê, 2 tipos de bolo, 

1 tipo de salgado, frutas variadas 10,00 

 
 
 
 
50.000,00 

     VALOR: 

R$470.000,00 

 

VALOR TOTAL: 629.100,00 (seiscentos e vinte e nove mil e cem reais) 
 

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: PEDRO PEREIRA DA SILVA, 

com sede na RUA 08, N° 4868, EMERENCIO, CNPJ sob nº. 27.211.578/0001-43, 

representado pelo Sr. ALAN CARNEIRO DA SILVA, portador do CPF sob o N. 

529.852.102-91, à saber: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 

 

 

06 

 

 

 

2200 

 

 

 

UND 

Serviço de fornecimento de refeições prontas tipo 

marmitex, em embalagem apropriada, não inferior 

n°9 – deverá ser oferecido: arroz, feijão, salada, 

dois tipos de acompanhamento (macarrão, legumes 

cozidos ou refogados, purês, farofas, etc) e duas 

opções de carne (bovina, aves ou peixe) 

 

 

 

9,98 

 

 

 

 

21.956,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 

 

3200  

 

Serviço de fornecimento de refeições prontas tipo 

marmitex, em embalagem apropriada, não inferior 
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04 

 

UND 

n°9 – deverá ser oferecido: arroz, feijão, salada, 

dois tipos de acompanhamento (macarrão, legumes 

cozidos ou refogados, purês, farofas, etc) e duas 

opções de carne (bovina, aves ou peixe) 

 

10,15 

 

 

32.480,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 

 

 

06 

 

 

 

1200 

 

 

 

UND 

Serviço de fornecimento de refeições prontas tipo 

marmitex, em embalagem apropriada, não inferior 

n°9 – deverá ser oferecido: arroz, feijão, salada, 

dois tipos de acompanhamento (macarrão, legumes 

cozidos ou refogados, purês, farofas, etc) e duas 

opções de carne (bovina, aves ou peixe) 

 

 

 

10,50 

 

 

 

 

12.600,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 

 

 

06 

 

 

 

3500 

 

 

 

UND 

Serviço de fornecimento de refeições prontas tipo 

marmitex, em embalagem apropriada, não inferior 

n°9 – deverá ser oferecido: arroz, feijão, salada, 

dois tipos de acompanhamento (macarrão, legumes 

cozidos ou refogados, purês, farofas, etc) e duas 

opções de carne (bovina, aves ou peixe) 

 

 

 

9,98 

 

 

 

 

34.930,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 

 

 

06 

 

 

 

2200 

 

 

 

UND 

Serviço de fornecimento de refeições prontas tipo 

marmitex, em embalagem apropriada, não inferior 

n°9 – deverá ser oferecido: arroz, feijão, salada, 

dois tipos de acompanhamento (macarrão, legumes 

cozidos ou refogados, purês, farofas, etc) e duas 

opções de carne (bovina, aves ou peixe) 

 

 

 

9,98 

 

 

 

 

21.956,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 

 

 

06 

 

 

 

15.000 

 

 

 

UND 

Serviço de fornecimento de refeições prontas tipo 

marmitex, em embalagem apropriada, não inferior 

n°9 – deverá ser oferecido: arroz, feijão, salada, 

dois tipos de acompanhamento (macarrão, legumes 

cozidos ou refogados, purês, farofas, etc) e duas 

opções de carne (bovina, aves ou peixe) 

 

 

 

9,98 

 

 

 

 

149.700,00 

 

VALOR TOTAL: 273.622,00 (duzentos e setenta e três mil e seiscentos e vinte e dois reais) 
 

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: MIL SABORES ALIMENTOS 

LTDA, com sede na AV. 7 DE SETEMBRO, 3072, CENTRO, CNPJ sob nº. 09.290.287/0001-

06, representado pela Sra. JULLYANNA DA CRUZ VIEIRA, portadora do CPF sob o N. 

010.047.612-01, à saber: 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

03 800 

(pessoas) 

UND Coffe break tipo I – chocolate quente, café, água, 

chá, suco de frutas (3tipos), refrigerante normal e 

ligth (2tipos) e até 10 (dez) tipos de variedade de 

salgados e bolos, pães, sanduíches, canapés doces 

 

 

 

10,00 

 

 

 

8.000,00 

05 800 

(pessoas) 

UND Coffee break tipo III – café, chá, água, 1 tipo de 

suco de fruta, 1 tipo de rerigerante, 3 tipos de 

biscoitos finos (salgados e doces) e pão de queijo. 

 

8,95 

 

7.160,00 

 

     VALOR: 

R$15.160,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIAL E COMERCIO 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 
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03 700 

(pessoas) 

UND Coffe break – sanduíche natural com patê de 

frango ou presunto; torta salgada de frango; pão de 

queijo; chipa frita; cacetinho; bolo – sabor 

chocolate e baunilha; mini empada massa normal 

(recheio frango e carne); mini salgado assado – 

9recheiro palmito, presunto e queijo e frango); 

mini salgado frito (recheio diversos); refrigerante 

(sabor cola, laranja e guaraná); café pronto e 

adoçado; leite integral aquecido; leite 

caramelizado.  

10,00 7.000,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

03 400 

(pessoas) 

UND Coffe break tipo I – chocolate quente, café, água, 

chá, suco de frutas (3tipos), refrigerante normal e 

ligth (2tipos) e até 10 (dez) tipos de variedade de 

salgados e bolos, pães, sanduíches, canapés doces 

 

 

 

10,00 

 

 

 

4.000,00 

05 100 

(pessoas) 

UND Coffee break tipo III – café, chá, água, 1 tipo de 

suco de fruta, 1 tipo de rerigerante, 3 tipos de 

biscoitos finos (salgados e doces) e pão de queijo. 

 

8,95 

895,00 

 

     VALOR: 

R$4.895,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

03 800 

(pessoas) 

UND Coffe break tipo I – chocolate quente, café, água, 

chá, suco de frutas (3tipos), refrigerante normal e 

ligth (2tipos) e até 10 (dez) tipos de variedade de 

salgados e bolos, pães, sanduíches, canapés doces 

 

 

 

10,00 

 

 

 

8.000,00 
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05 800 

(pessoas) 

UND Coffee break tipo III – café, chá, água, 1 tipo de 

suco de fruta, 1 tipo de refrigerante, 3 tipos de 

biscoitos finos (salgados e doces) e pão de queijo. 

 

8,95 

 

7.160,00 

 

     VALOR: 

R$15.160,00 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

03 800 

(pessoas) 

UND Coffe break tipo I – chocolate quente, café, água, 

chá, suco de frutas (3tipos), refrigerante normal e 

ligth (2tipos) e até 10 (dez) tipos de variedade de 

salgados e bolos, pães, sanduíches, canapés doces 

 

 

 

10,00 

 

 

 

8.000,00 

05 800 

(pessoas) 

UND Coffee break tipo III – café, chá, água, 1 tipo de 

suco de fruta, 1 tipo de rerigerante, 3 tipos de 

biscoitos finos (salgados e doces) e pão de queijo. 

 

8,95 

 

7.160,00 

 

     VALOR: 

R$15.160,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE 

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

03 5.000 

(pessoas) 

UND Coffe break tipo I – chocolate quente, café, água, 

chá, suco de frutas (3tipos), refrigerante normal e 

ligth (2tipos) e até 10 (dez) tipos de variedade de 

salgados e bolos, pães, sanduíches, canapés doces 

 

 

 

10,00 

 

 

 

50.000,00 

05 5.000 

(pessoas) 

UND Coffee break tipo III – café, chá, água, 1 tipo de 

suco de fruta, 1 tipo de rerigerante, 3 tipos de 

biscoitos finos (salgados e doces) e pão de queijo. 

 

8,95 

 

44.750,00 
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     VALOR: 

R$94.750,00 

VALOR TOTAL: 152.125,00 (cento e cinqüenta e dois mil e cento e vinte e cinco reais) 

 

1.1 A Administração efetuará seus pedidos as Detentoras da Ata pela 
Diretoria de Compras mediante autorização de compra, da indicação da dotação 
orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por 
qualquer meio, inclusive fac-símiles. 

1.2 O pagamento será efetuado em ATÉ 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura na Secretaria de Finanças, desde que tenha 
ocorrido a total e efetiva entrega e execução do objeto da presente licitação, bem 
como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A apresentação da Nota 
Fiscal deverá informar a modalidade e numero da licitação, empenho e dados 
bancários. 

1.3 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos 
trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela 
Administração. 

1.4 As despesas decorrentes da aquisição dos serviços e produtos, objeto 
desta licitação, correrão por conta das dotações orçamentárias do Município de 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, a cargo das Secretarias, quais sejam: 
Origem: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento,  
Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170312     Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 
Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170314     Elemento de Despesa: 
3.3.90.36 
Origem: Secretaria Municipal Finanças, 
Programa:10.1015.04.123.0031.2045.0119.20170295       Elemento de 
Despesa:3.3.90.39 
Origem: Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Juventude, 
Programa:10.1022.13.392.0037.2133.0101.20170492       Elemento de 
Despesa:3.3.90.36 
Programa:10.1024.27.392.0037.2145.0101.20170435       Elemento de 
Despesa:3.3.90.39 
Programa:10.1024.27.392.0037.2145.0101.20170436       Elemento de 
Despesa:3.3.90.36 
Programa:10.1024.27.812.0740.2147.0101.20170418       Elemento de 
Despesa:3.3.90.39 
Programa:10.1024.27.812.0740.2147.0101.20170419       Elemento de 
Despesa:3.3.90.36 
Origem: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, vinculada a 
Secretaria de Gestão e Planejamento 
Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170312     Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 
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Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170314     Elemento de Despesa: 
3.3.90.36 
Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 
Programa:10.1016.04.122.0037.2049.0101.20170273       Elemento de 
Despesa:3.3.90.39 
Programa:10.1016.04.122.0037.2049.0101.20170274       Elemento de 
Despesa:3.3.90.36 
Origem: Secretaria Municipal de Agricultura e Comercio 
 Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170312     Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 
Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170314     Elemento de Despesa: 
3.3.90.36 

1.5 Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar 
as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade 
de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. 

1.6 A partir da assinatura desta ata de registro de preços, os licitantes se 
obrigam a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, 
inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.  

I - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da 
nota de empenho.  

II - O prestador de serviços fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência da ata de registro de preços, desde que não ultrapassem a 
estimativa de serviços anual estabelecida na proposta financeira, podendo ser 
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) a critério da Administração.  

III - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-
se superior ao praticado no mercado a Administração tomará as seguintes 
providências:  

a - convocará o fornecedor visando a negociação para redução dos preços e 
sua adequação aos praticados no mercado; 

b - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e 

c - convocarão os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

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

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

b - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.  

1.7 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: Pela 
Administração, quando:  



  

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 
deu origem ao registro de preços; 

b) o fornecedor não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no 
prazo estabelecido, desde que não aceita sua justificativa pela Administração; 

c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do 
registro de preços;  

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº. 8.666/93. 
 Pelo fornecedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
a Ata de Registro de Preços.  

1.8 - A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos 
no item 1.7 será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.  

1.9 - A aquisição será realizada conforme necessidade, mediante solicitação 
emitida pela Secretaria de Saúde 

2.0 - A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇO Nº. 012/2017. 

2.1 - Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a 
proposta apresentada pela adjudicatária. 

2.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses. 

2.3 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe 
todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial Nº. 012/2017 com os 
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar os 
presentes disposições. 

2.4 - Fica eleito o foro da Comarca de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, 
excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do 
procedimento licitatório que a precedeu. 

2.5 - Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada por seus representantes legais, em 03 vias de igual teor e forma e 
rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, em 21 de junho de 2017. 
 
 
 

JAIR LOPES MARTINS 
PREFEITO MUNICIPAL 
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MIL SABORES ALIMENTOS LTDA 
CNPJ sob nº. 09.290.287/0001-06 

 
 

 
JOAO PEREIRA DA SILVA 

CNPJ sob nº. 14.761.020/0001-90 
 
 
 

PEDRO PEREIRA DA SILVA 
 CNPJ sob nº. 27.211.578/0001-43 

Testemunhas: 
1-______________________                            
2-________________________ 
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