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PROCESSO Nº 2017000133 Município de Conceição 

do Araguaia - PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, 

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE; E 

DEPARTAMENTOS VINCULADOS. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando 

a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o 

julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes 

autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições 

legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 

17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o 

procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial SRP 

nº 003/2017, objetivando, o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E 

SECRETAIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, para o cumprimento 

das atribuições DESTE MUNICIPIO de Conceição do Araguaia-PA, 

apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 

 

PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP, pessoa jurídica, 

devidamente inscrita no CNPJ sob nº 09.072.195/0001-50 estabelecida na 

AV. ARAGUAIA, N°1156, VILA CRUZEIRO, NESTA CIDADE, vencedora dos itens 

abaixo relacionados: 

ITEM QTD UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 11 Un Bandeja- 

confeccionada em 

aço inoxformato 

retangular , sem 

alça e desenho 

barroco na borda 

medindo  55cm 

comprimento x 

43cm largura x 

2,5cm altura  

Eirilar 37,50 412,50 

02 04 Un Coador , para 

café , tecido em 

100%  algodão , 

com medidas de 

aproximadamente 

30x32cm , aramado 

, cabo de madeira 

de lei torneado, 

capacidade de 

aproximadamente 1 

litro.  

Mix 

produto  

3,55 14,20 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

 

2 

 

03 25 Un Coador , para 

café tecido em 

100% algodão , 

com medidas de 

aproximadamente 

30x32cm , 

aramado, cabo de 

madeira de lei 

torneado , 

capacidade de 

aproximadamente 3 

litros.   

Mix 

produto 

4,50 112,50 

04 35 Cx Copo descartável 

– em plástico 

;com capacidade 

de 50 mililitros 

; massa mínima de 

0,75 gramas ; 

resistência 

mínima de 1,63N ; 

sem tampa .Os  

copos devem estar 

embalados em 

mangas 

invioláveis . Na 

embalagem devem 

estar 

identificados a 

capacidade total, 

a quantidade e o 

peso mínimo de 

cada copo. Os 

copos devem ser 

gravados em 

relevo com a 

marca ou 

identificação do 

fabricante, 

capacidade do 

copa e símbolo de 

identificação do 

material para 

reciclagem , 

conforme NBR 

13230.Quanto ao 

aspecto visual e 

de segurança , 

devem ser 

observadas as 

determinações da 

NBR 14865/2002 

Termopot 73,20 2.562,

00 
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caixa :50x100x50 

ML. 

05 35 Cx Copo descartável 

– em poliestireno 

atóxico  ; com 

capacidade de 200 

mililitros ; 

massa mínima de 

2,20 gramas ; 

resistência 

mínima de 0,85N ; 

sem tampa . Os 

copos devem estar 

embaladosem 

mangas 

invioláveis . Na 

embalagem devem 

estar 

identificados a 

capacidade total 

, a quantidade e 

o peso mínimo de 

cada copo . Os 

copos devem ser 

gravados em 

relevo com a 

marca ou 

identificação do 

material para 

reciclagem, 

conforme NBR 

13230 . Quanto ao 

aspecto visual e 

de segurança, 

devem ser 

observadas as 

determinações da 

NBR 14865/2002. 

Caixa: 30x100x200 

ML 

Termopot 84,50 2.957,

50 

06 05 un Garrafa térmica 5 

litros, para 

líquidos frios e 

quentes, material 

em aço inoxidável 

interno, sem 

ampola de vidro, 

válvula de 

abertura 

inteligente, com  

direcionamento do 

Invicta  24,50 122,50 
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fluxo do líquido 

, com capacidade 

para 5000 ml. Com 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação e 

prazo de 

validade. 

07 02 Un Garrafa térmica 

(café) 500 ml, 

para líquidos 

frios e quentes, 

material em aço  

inoxidável 

interno, sem 

ampola de vidro, 

válvula de 

abertura 

inteligente, com 

direcionamento do 

fluxo do líquido, 

com capacidade 

para 500ml. Com 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação e 

prazo de 

validade.  

Termolar 17,90 35,80 

08 15 Un Garrafa térmica 

(café) 1 litro, 

para líquidos 

frios e quentes, 

material em aço 

inoxidável 

interno, sem 

ampola de vidro, 

válvula de 

abertura 

inteligente, com 

direcionamento do 

fluxo do líquido, 

com capacidade 

para 1.000 ml. 

Com identificação 

do  produto, 

marca do 

fabricante, data 

de fabricação e 

prazo de 

Invicta  18,90 283,50 
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validade.  

09 42 Un Isqueiro corpo 

revestido em 

plástico, 

dimensões 7,5 cm 

peso 

aproximadamente 

de 10 gramas, com 

acendedor, gás 

embutido, 

descartável. 

Bic  3,73 156,66 

10 03 Un Jarra plástica, 

capacidade 2 

litros. 

Plasvale 8,15 24,45 

11 02 Un Jarra plástica, 

capacidade 3 

litros  

Plasvale 11,70 23,40 

12 01 Un Panela papeiro 

reforçado 1.3lt 

alumínio polido 

em alto brilho, n 

16, espessura 

0,70mm, cabo em 

baquelite  

resistente a 

altas 

temperaturas, 

capacidade 

1.300ml . 

omega 10,95 10,95 

13 10 Un Pano de prato, 

atoalhado, com 

estampas 

variadas, 100% 

algodão, medindo 

no mínimo 

40x66cm. 

Copa limpa 3,99 39,90 

14 05 Un Coador, para 

café, tecido em 

100% algodão, com 

medidas de 

aproximadamente 

30x32cm, aramado, 

cabo de  madeira  

lei torneado, 

capacidade de 

aproximadamente 3 

litros .  

Mix 

produto 

4,50 22,50 

15 20 Cx Copo descartável 

– em poliestireno 

atóxico; com 

capacidade de 200 

Termopot 84,50 1.690,

00 
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mililitros; massa 

mínima de 2,20 

gramas; 

resistência 

mínima de 0,85N; 

sem tampa. Os 

copos devem estar 

embalados em 

mangas 

invioláveis. Na 

embalagem devem 

estar 

identificados a 

capacidade total, 

a quantidade e o 

peso mínimo de 

cada copo. Os 

copos devem ser 

gravados em 

relevo com a 

marca ou 

identificação do 

fabricante, 

capacidade do 

copo e símbolo de 

identificação do 

material para 

reciclagem, 

conforme NBR 

13230. Quanto ao 

aspecto visual e 

de segurança, 

devem ser 

observadas as 

determinações da 

NBR 14865/2002. 

Caixa: 30x100x200 

ml.  

16 20 Cx Copo descartável 

em plástico; com 

capacidade de 50 

mililitros; massa 

mínima de 0,75 

gramas; 

resistência 

mínima de 1,63N 

;sem tampa .Os 

copos devem estar 

em balados em 

mangas 

invioláveis .Na 

Termopot 73,20 1.464,

00 
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embalagem devem 

estar 

identificados a 

capacidade  

total, a 

quantidade e o 

peso mínimo de 

cada copo. Os 

copos devem ser 

gravados em 

relevo com a 

marca ou 

identificação do 

fabricante, 

capacidade do 

copo e símbolo de 

identificação do 

material para 

reciclagem, 

conforme NBR 

13230. Quanto ao 

aspecto visual e 

de segurança, 

devem ser 

observadas as 

determinações da 

NBR 14865/2002. 

Caixa: 

50x100x50ml. 

17 10 Un Isqueiro corpo 

revestido em 

plástico , 

dimensões  7,5 cm 

, peso 

aproximadamente 

de 10 gramas ,com 

acendedor ,gás 

embutido , 

descartável.   

Bic  3,73 37,30 

18 02 Un Jarra plástica , 

capacidade 3 

litros . 

Plasvale 8,30 16,60 

19 05 Un Garrafa para café 

, térmica , para 

líquidos  frios e 

quentes , 

material em aço 

inoxidável 

interno , sem 

ampola de vidro , 

válvula de 

Termolar 45,00 225,00 
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abertura  

inteligente , com 

capacidade 

para1.000 ml . 

Com identificação 

do produto , 

marca do 

fabricante , data 

de fabricação e 

prazo de 

validade. 

20 04 Un Bandeja- 

confeccionada em 

aço inox formato 

retangular , sem 

alça e desenho 

barroco na borda 

medindo 55cm 

comprimento x 

43cm x largura 

x2,5cm altura. 

Eirilar 32,70 130,80 

21 03 Un Jarra de vidro , 

capacidade 3 

litros. 

Plasvale 8,30 24,90 

22 12 Un Copo de vidro de 

liso transparente 

, incolor , 

parede sem 

deformações base 

redonda grossa, 

altura de cerca 

de 13cm, diâmetro 

de 65mm, borda 

arredondas com 

polimento 

anticortante , 

capacidade 

aproximada de 

300ml . 

Civ 2,95 35,40 

23 12 Un Colher de sopa , 

material de aço 

inox colher com 

bojo em formato 

simétrico e 

bordas 

arredondadas , 

Tramotina 1,74 20,88 

24 12 Un Facas de aço inox 

lâmina e cabo 

monobloco ,ou 

seja, em uma 

única peça; poder 

Tramotina 2,65 31,80 
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de corte e 

durabilidade alta 

; resistentes a 

impactos e altas 

temperaturas . 

25 12 Un Garfo de mesa , 

de aço inox , 

lâmina e cabo 

monobloco , em 

uma única peça. 

Tramotina 1,95 23,40 

26 12 Un Prato raso , em 

vidro temperado 

resistente ao 

calor e quedas 

.tipo âmbar. 

Duralex 4,42 53,04 

      R$ 

10.531

,48 

 

Importa-se o presente Pregão na importância diária de R$ 10.531,48 (dez 

mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), cuja 

despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária: 

 

Origem: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento 

Programa: 10.1014.04.122.0037.2033.0119-20170960     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  

Programa: 10.1014.04.122.0037.2034.0119-20170965     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170317     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.122.0037.2037.0119-20170956     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.122.1204.1015.0119-20170944     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.124.0052.2040.0119-20170938     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.126.0082.2041.0119-20170935     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30    

Origem: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude,  

Programa: 10.1022.04.122.0066.2132.0119.20170119     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  
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Programa: 10.1022.27.695.0707.2136.0101.20170504     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.392.0037.2145.0101.20170440     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.811.0740.2146.0101.20170212     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.812.0740.2147.0101.20170422     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.812.0743.2148.0101.20170426     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.812.0743.2149.0101.20170417     Elemento de Despesa: 

3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.813.0125.2150.0101.20170412     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30 

 

 PUBLIQUE-SE. 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,24 DE ABRIL DE 2017. 

 

 

 

 

JAIR LOPES MARTINS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


		2017-04-24T11:33:38-0300
	JAIR LOPES MARTINS:31855318253
	I am the author of this document




