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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Nº 001/2017 

 

 

Às nove horas, do dia dezenove de maio de dois mil e dezessete, de um 

lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, neste ato representado por 

sua Pregoeira a Sra. EDIELMA RAMOS CANTO, localizada à Rua Frei Daniel 

de Samarate - nº 128 – Bairro Centro – Santarém Novo/Pa., nos termos 

das Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, das demais normas legais aplicáveis e 

de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

Pregão Presencial SRP nº 001/2017, publicada na imprensa oficial e 

homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, e observadas as condições do 

edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os 

preços cotados, relativamente ao produto/serviço especificado no Anexo I 

do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, 

juntamente com a documentação e proposta de preços apresentados pelos 

licitantes classificados, conforme segue: 

 

1. Os preços, as quantidades e as especificações dos objetos 

registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo: 

 

Empresa: BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA 

CNPJ:01.580.769/0001-99        Telefone / Fax (91 )3212-1231 

Endereço: : Bc da Piedade / 32 / reduto / Belém - PA 

Contato: WANDSON DE PAULA SILVA 

E-mail: bombonsedescartveis@hotmail.com 

Empresa: A.S.NAGASE & CIA LTDA - EPP 

CNPJ:  09.721.163/0001-38          Telefone / Fax (91 ) 3249-0342 

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral nº 834B 

Contato: Alexei Seishi Nagase 

E-mail: nagasecmr@hotmail.com 

Empresa: G R S EIRELI-EPP 

CNPJ:12.337.222/0001-83             Telefone / Fax (91)992051020 

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, ANEXO A BR 316- IANETAMA- 

CASTANHAL/PA 

Contato: Gabriel Ramos da Silva               

E-mail:GRSIERELI@HOTMAIL.COM 
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Aceitam cotar os produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de 

Preços com preços iguais ao da empresa vencedora do Pregão Presencial SRP 

n.º 001/2017, na sequência da classificação do certame, as seguintes 

empresas: 

 

Empresa CNPJ Endereço Contato Telefone/fax 

     

     

     

 

2. DO OBJETO: A presente Ata decorre da licitação realizada sob a 

modalidade Pregão Presencial SRP nº 001/2017, devidamente homologado pelO 

Prefeito Municipal Sr. PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA NETO, tendo por Objeto o 

fornecimento/serviço de Gêneros Alimentícios, destinado a atender as 

necessidades da Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-Fundo 

Municipal de Educação deste Município de Santarém Novo/Pa., para 

atendimento por um período de 12 (doze) meses. 

 

3.  DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados, 

observada a ordem de classificação, os preços dos fornecedores 

registrados, objetivando o compromisso de fornecimento/serviços de 

Gêneros Alimentícios, destinado a atender as necessidades da Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinado a atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Educação deste Município de Santarém 

Novo Pará, para atendimento por um período de 12 (doze) meses, nas 

condições estabelecidas no instrumento convocatório. 

 

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este instrumento não obriga a 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 

aquisição dos objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo 

assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento/serviço, 

em igualdades de condições. 

 

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado mediante 

assinatura do Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do 

Pregão Presencial SRP nº 001/2017. 

 

4.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, 

decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial 

SRP nº 001/2017.  

 

4.3. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por outros 

órgãos, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo. 

 

5.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: a presente ata terá 

validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
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5.1. Os fornecedores registrados ficam obrigados, dentro dos 

quantitativos estimados, a atender todos os pedidos efetuados durante a 

validade desta Ata de Registro de Preços. 

 

6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento dos 

produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência desta Ata, no prazo 

máximo de até o 05 (cinco) dia útil da data de solicitação a ser entregue 

no seguinte local: Depósito da Merenda Escolar, na Secretaria de 

Educação. 

6.1. Na eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam 

o recebimento dos produtos/serviços, a Contratada providenciará as 

medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas 

oriundas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de 

entrega. 

6.2 A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos 

produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido acima, sem 

quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento adicional 

referente a frete. 

 

6.3 Não serão motivos para dilatação dos prazos, decorrentes de atrasos 

na entrega de materiais/serviços por parte de eventuais subfornecedores 

da Contratada, a qual assume assim a integral responsabilidade decorrente 

deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito 

devidamente comprovado. 

 

7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará às empresas vencedoras, o valor 

estipulado para cada item, conforme segue: 

 

Planilha de Quantitativos 
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES EMBALAGEM UNID. QUANTIDADE VALOR    UNIT. VALOR     TOTAL

1
ACHOCOLATADO 

EM PÓ: 

Produto preparado com cacau obtido por

processo tecnológico adequado e açúcar,

podendo conter outras substâncias

alimentícias aprovadas. Composição:

Açúcar, Cacau em pó, maltodextrina,

sal, minerais (ferro e zinco), complexo

vitamínico (vitamina A, D3, D-Biotina,

àcido Fólico, Niacinamida, àcido

Pantotênico, B1, B12, B2, B6),

estabilizante lecitina de soja e aroma

natural de cacau com baunilha. Não

contém glúten. Propriedades

nutricionais com porção por 20g:

proteínas 2,1g e ferro 2,1g.

Devem estar de acordo com as exigências

da Legislação Sanitária em vigor no

País ANVISA/MS.

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 60 dias anteriores à

data de entrega.

EMBALAGEM PRIMÁRIA: 

plástico tipo sachê, 

não transparente, 

atóxico, fechado, até 

400g.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 

Caixa de papelão, 

lacrada com até 10 Kg.

KG 4.000  R$     13,30 R$ 53.200,00

2
AMIDO DE 

MILHO

Basicamente amido de milho em sua

composição. Não contém glúten.

VALIDADE: mínima de 12 meses a contar

a partir da data de entrega. 

EMBALAGEM PRIMARIA NÃO

ATOXICA, DE ATÉ 400g
Kg 2.000  R$     15,60 R$ 31.200,00

Empresa: BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ:01.580.769/0001-99        Telefone / Fax (91 )3212-1231

Endereço: : Bc da Piedade / 32 / reduto / Belém - PA

Contato: WANDSON DE PAULA SILVA

E-mail: bombonsedescartveis@hotmail.com
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 ARROZ 

PARBOILIZADO

. TIPO I:

Grupo: Beneficiado, Subgrupo:

Parboilizado, Classe: Longo Fino, Tipo

I, constituídos de grãos inteiros, com

porção de 100g proteínas de mínimo 6,4g

e fibra alimentar de mínimo 1,2g. O

produto não deve apresentar grãos

disformes, percentuais de impurezas

acima de 5% (grãos queimados, pedras,

cascas e carunchos), cheiro forte,

intenso e não característico,

preparação dietética final inadequada –

empapamento. Embalagem: Deve estar

intacta, acondicionada em pacotes de 1

kg, em polietileno transparente,

atóxico. A rotulagem deve conter no

mínimo as seguintes informações: nome

e/ou marca, ingredientes, data de

validade, lote e informações

nutricionais.

VALIDADE:o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entrega.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

embalagem de 1 kg em

sacos plásticos

transparentes e

atóxicos, limpos não

violados, resistentes

que garantam a

integridade do produto

até o momento do

consumo acondicionados

em fardos lacrados. 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Fardo plástico

transparente até 30

Kg.

Kg 20.000  R$      4,00 R$ 80.000,00
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BISCOITO 

DOCE TIPO 

MAISENA: 

Contendo basicamente farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, amido de

milho, soro do leite, sal, fermentos

químicos, estabilizante lectina de

soja, acidulante ácido lático e

aromatizante. Propriedades

nutricionais com porção por 30g:

Proteína 2,2g e fibra alimentar 0,5g.

Contém glúten. Deverão ser fabricados a

partir de matérias primas sãs e limpas,

isentas de matéria terrosa, parasitos,

devendo estar em perfeito estado de

conservação. São rejeitados os

biscoitos ou bolachas mal cozidas,

queimadas de caracteres organolépticos

anormais. Não poderá apresentar umidade

ou biscoitos quebrados (percentual

máximo aceito – até 10% de biscoitos

quebrados). Embalagem: Saco de

polietileno atóxico, dupla embalagem,

transparente, resistente, lacrado. A

rotulagem deve conter no mínimo as

seguintes informações: nome e/ou marca,

ingredientes, data de entrega.

VALIDADE: o produto deve conter data

de fabricação de até 30 dias anteriores

à data de entrega. Validade Mínimo de 6

meses. 

EMBALAGEM: PRIMÁRIA:

atóxica resistente com

100g.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Pacote de 400g.

EMBALAGEM TERCIÁRIA:

Caixa de papelão até

4,0kg

Kg 6.500  R$     10,30 R$ 66.950,00
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BISCOITO 

DOCE TIPO 

ROSQUINHA 

SABOR COCO

Contendo basicamente Farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, amido de

milho, cacau em pó, soro de leite,

açúcar invertido, estabilizante

(lecitina de soja), sal, acidulante

(ácido lático), fermento químico. (

bicarbonato de sódio e bicarbonato de

amônio) e aromatizante. Contém glúten.

Valor calórico 137 kcal, carboidratos

22g, proteínas 2g, gorduras totais

469g, gorduras saturadas 2,1g, gordura

trans 0g, colesterol 0g, fibra

alimentar 0,6g ferro 1 mg e sódio 75mg,

cálcio: 0mg. Devem estar de acordo com

as exigências da Legislação Sanitária

em vigor no País ANVISA/MS. Deverão ser

fabricados a partir de matérias primas

sãs e limpas, isentas de matéria

terrosa, parasitos, devendo estar em

perfeito estado de conservação. São

rejeitados os biscoitos ou bolachas mal

cozidas, queimadas de caracteres

organolépticos anormais. Não poderá

apresentar umidade ou biscoitos

quebrados (percentual máximo aceito –

até 10% de biscoitos quebrados).

Embalagem: Saco de polietileno atóxico,

dupla embalagem, transparente,

resistente, lacrado. A rotulagem deve

conter no mínimo as seguintes 

EMBALAGEM: PRIMÁRIA: 

atóxica resistente com 

100g.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 

Pacote de 400g.

EMBALAGEM TERCIÁRIA: 

Caixa de papelão até 

4,0kg

Kg 4.500  R$     10,30 R$ 46.350,00
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BISCOITO 

MARIA 

Contendo basicamente farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, amido de

milho, açúcar invertido, soro de leite,

emulsificante lecitina de soja, sal,

fermento químico (bicarbonato de amônio

e bicarbonato de sódio), acidulante

(ácido lático) e aromatizante. com

porção por 30g: Proteína 2,3g e fibra

alimentar 0,7g. Contém glúten. Deverão

ser fabricados a partir de matérias

primas sãs e limpas, isentas de matéria

terrosa, parasitos, devendo estar em

perfeito estado de conservação. São

rejeitados os biscoitos ou bolachas mal

cozidas, queimadas de caracteres

organolépticos anormais. Não poderá

apresentar umidade ou biscoitos

quebrados (percentual máximo aceito –

até 10% de biscoitos quebrados).

Embalagem: Saco de polietileno atóxico,

dupla embalagem, transparente,

resistente, lacrado. A rotulagem deve

conter no mínimo as seguintes

informações: nome e/ou marca,

ingredientes, data de entrega.

VALIDADE : o produto deve conter data

de fabricação de até 30 dias anteriores

à data de entrega. Validade Mínimo de 6

meses. 

EMBALAGEM: PRIMÁRIA:

atóxica resistente com

100g.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Pacote de 400g.

EMBALAGEM TERCIÁRIA:

Caixa de papelão até

4,0kg

Kg 3.400  R$     10,30 R$ 35.020,00
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BISCOITO 

SALGADO 

CREAM 

CRACKER 

AMANTEIGADO

Contendo basicamente Farinha de trigo,

gordura vegetal, açúcar, amido de

milho, soro de leite, sal fermentos

químicos (bicarbonato de sódio e

bicarbonato de amônio), estabilizante

lecitina de soja, acidulante ácido

cítrico, aromatizante aroma de

manteiga. Contém glúten. Propriedades

nutricionais com porção por 30g:

contendo proteínas 2,7g, fibra

alimentar 0,8g ferro 1,3mg. Devem estar

de acordo com as exigências da

Legislação Sanitária em vigor no País

ANVISA/MS. Deverão ser fabricados a

partir de matérias primas sãs e limpas,

isentas de matéria terrosa, parasitos,

devendo estar em perfeito estado de

conservação. São rejeitados os

biscoitos ou bolachas mal cozidas,

queimadas de caracteres organolépticos

anormais. Não poderá apresentar umidade

ou biscoitos quebrados (percentual

máximo aceito – até 10% de biscoitos

quebrados). Embalagem: Saco de

polietileno atóxico, dupla embalagem,

transparente, resistente, lacrado. A

rotulagem deve conter no mínimo as

seguintes informações: nome e/ou marca,

ingredientes, data de entrega.

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 30 dias anteriores à 

EMBALAGEM: PRIMÁRIA:

atóxica resistente com

100g.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Pacote de 400g.

EMBALAGEM TERCIÁRIA:

Caixa de papelão até

4,0kg

Kg 3.800  R$     10,30 R$ 39.140,00
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CHARQUE 

BOVINO 

DIANTEIRO: 

contendo basicamente carne bovina e

sal. com porção de 30g proteínas de

no mínimo 7,6g, gorduras totais no

Maximo 1,9g e sódio Maximo 2201mg.

com identificação (data de

fabricação, validade, peso,

procedência, número do registro no

SIF e SIE) em cada embalagem. Devem

estar de acordo com as exigências do

ministério da agricultura, pecuária

e abastecimento. 

VALIDADE: o produto deve conter data

de fabricação de até 30 dias

anteriores à data de entrega, com

validade no mínimo de 6 meses

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

plástica à vácuo até

1 Kg.

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: 

plástica, fardo de

até 30 Kg.

Kg 2.200  R$   28,00 R$ 61.600,00

20
CREME DE 

LEITE

INGREDIENTES: Creme de leite, soro de 

leite e estabilizantes goma xantana, 

goma jataí, goma guar, carragena, 

fosfato dissódico e citrato de sódio. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN.  ALÉRGICOS: CONTÉM 

DERIVADOS DE LEITE

EMBALAGENS PRIMERIAS:

200 g. LIVRE DE DANOS

MECANICOS 

Kg 1.000  R$     14,20 R$ 14.200,00

21
LEITE 

CONDENSADO

INGREDIENTES: Leite integral, açúcar e 

lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: 

CONTÉM LEITE E DERIVADOS

EMBALAGENS PRIMERIAS:

200 g. LIVRE DE DANOS

MECANICOS 

Kg 1.000  R$     13,80 R$ 13.800,00
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LEITE EM PÓ 

SEM 

LACTOSE:PROT

EINA ISOLADA 

DE SOJA

Ingredientes: Proteína isolada de soja, 

óleo de palma, açúcar, xarope de milho, 

cálcio, maltodextrina, sal, vitamina C, 

vitaminas B5, B2, A, zinco, ferro, 

vitamina D, iodo, ácido fólico e 

vitamina B12, emulsificante lecitina de 

soja e aroma natural de baunilha. Rico 

em vitaminas A, B12 e D. Fósforo e 

Zinco.

EMBALAGENS PRIMARIAS: 

300g, livre de danos 

mecanicos

Kg 2.500  R$     40,00 R$ 100.000,00

26

FORMULA 

INFANTIL 

SABOR: ARROZ

Farinha de arroz, açúcar, amido, sais 

minerais (carbonato de cálcio, fosfato 

de sódio dibásico, fumarato ferroso, 

sulfato de zinco),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

vitaminas (vitamina c, niacina, 

vitamina e, ácido pantotênico, vitamina 

a, vitamina b1, vitamina b6, ácido 

fólico, vitamina d) e aromatizante 

vanilina. Contém glúten. Contém traços 

de leite

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

plástica, não

transparente, atóxico,

fechado, pesando até 1

Kg.

Kg 1.300  R$     26,00 R$ 33.800,00

27

FORMULA 

INFANTIL 

SABOR: MILHO

Farinha de milho enriquecida com ferro 

e ácido fólico, açúcar, sais minerais 

(fosfato de sódio dibásico, carbonato 

de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de 

zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, 

vitamina e, ácido pantotênico, vitamina 

a, vitamina b1, vitamina b6, ácido 

fólico, vitamina d) e aromatizante 

vanilina. Contém glúten. Contém traços 

de leite.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

plástica, não

transparente, atóxico,

fechado, pesando até 1

Kg.

Kg 1.500  R$     26,00 R$ 39.000,00
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MACARRÃO. 

TIPO 

ESPAGUETI

Contendo basicamente Sêmola de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico,

corante de urucum e glutem. Informação

nutricional de porção de 80 g: 287

kcal, 59g de carboidrato; 8,5g de

proteina; 0,9 g de gorduras totais;

fibra alimentar 2,2 g e ferro 3,5g.

Características organolepticas:

aspecto, cor, odor, sabor, textura

carcterísticos.                                                                                                                                                                                                                                                              

VALIDADE: mínimo 6 meses

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

embalagem plástica não

tóxica, contendo 500 g

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

embalagem plástica não

tóxica, contendo até 5

kg (10 pacotes de 500

g)

Kg 3.500  R$      6,60 R$ 23.100,00

35

MASSA PARA 

SOPA 

(PARAFUSO)

Contendo basicamente Sêmola de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico,

corante de urucum e glutem. Informação

nutricional de porção de 80 g: 287

kcal, 59g de carboidrato; 8,5g de

proteina; 0,9 g de gorduras totais;

fibra alimentar 2,2 g e ferro 3,5g.

Características organolepticas:

aspecto, cor, odor, sabor, textura

carcterísticos.                                                                                                                                                                                                                                                       

VALIDADE: mínimo 6 meses

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

embalagem plástica não

tóxica, contendo 500 g

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

embalagem plástica não

tóxica, contendo até 5

kg.

Kg 2.200  R$      7,10 R$ 15.620,00
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37
MOLHO DE 

TOMATE:

Molho elaborado a partir das partes

comestíveis do tomate adicionado de

especiarias, sal e açúcar. Composição:

Tomate, Polpa de Tomate, Amido, (óleo

vegetal, cebola, salsa em flocos, alho

em pó, Açúcar e Sal. Não Contém Glúten.

Valor energético 22kcal, carboidratos

4,0g, proteínas 0,6g, fibra alimentar

1,1g e sódio 304mg. Deve apresentar

cor, sabor, odor, característico,

consistência pastosa. Devem estar de

acordo com as exigências da Legislação

Sanitária em vigor no País ANVISA/MS.

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entrega. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

tipo sachê, de até 340

g.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

caixa de papelão com

até 10 Kg.

Kg 1.500  R$      8,00 R$ 12.000,00

39
ÓLEO DE SOJA 

REFINADO:

Produto alimentício refinado e de

acordo com os padrões legais. Valor

energético 108kcal, carboidratos 0g,

proteínas 0g, gorduras totais 12g,

gorduras saturadas 1,8g, gorduras trans

0g, gorduras monoinsaturadas 2,8g,

gorduras poli-insaturadas 7,3g,

colesterol 0 mg, fibra alimentar 0g,

sódio 0mg e Vitamina E 3,1mg. Devem

estar de acordo com as exigências da

Legislação Sanitária em vigor no País

ANVISA/MS.                                                             

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entrega. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

tipo PET, contendo 900

ml em cada unidade.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

em caixa de papelão

com até 20 unidades.

Kg 512  R$      6,80 R$ 3.481,60
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41 SAL: 

Beneficiado e isento de sais de cálcio

e magnésio, impurezas orgânicas, areias

e fragmentos de conchas. Produzido e

embalado em conformidade com a

legislação vigente. Sódio 390mg e iodo

20ug a 40ug. Devem estar de acordo com

as exigências da Legislação Sanitária

em vigor no País ANVISA/MS.

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entrega. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

transparente, atóxica

resistente com 1 Kg.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Fardo plástico

transparente até 30 Kg

Kg 1.300  R$      1,60 R$ 2.080,00

670.541,60R$       
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SETOR DE LICITAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES EMBALAGEM UNID. QUANTIDADE
VALOR    

UNIT.
VALOR     TOTAL

5
AÇÚCAR 

CRISTAL: 

Contendo sacarose de cana de açúcar,

branco, peneirado, livre de

fermentação, isento de matérias

terrosas, parasitas e detritos

animais e vegetais, odores estranhos

e substancias nocivas.

VALIDADE: mínima de 12 meses a

contar a partir da data de entrega. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

transparente, 

atóxica resistente

com 1 Kg.

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: Fardo

plástico 

transparente até 30

Kg

Kg 10.000  R$   4,00 R$ 40.000,00

E-mail:GRSIERELI@HOTMAIL.COM

Empresa: G R S EIRELI-EPP

CNPJ:12.337.222/0001-83             Telefone / Fax (91)992051020

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, ANEXO A BR 316- IANETAMA- CASTANHAL/PA

Contato: Gabriel Ramos da Silva              
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14

CARNE BOVINA 

COM OSSO 

CONGELADA 

(PONTA DE 

AGULHA) : 

Congelada em peças, com no máximo 3%

de água, 10% de gordura e 3%

aponevroses, cor própria sem manchas

esverdeadas, cheiro e sabor próprio,

com ausência de parasitas e larvas,

deve ser isenta de cartilagens.

Deve apresentar-se com aparência

própria, sabor próprio, cor vemelho

brilhante sem manchas esverdiadas e

odor característico. Com etiquetas

de identificação (validade, peso,

procedência, número do registro no

SIF ou SIE) em cada embalagem.Na

embalagem devem constar dados de

identificação e informações

nutricionais do produto,validade nº

do registro no SIF. Mantida sob

congelamento a – 18 °C.

VALIDADE: o produto deve conter data

de fabricação de até 30 dias

anteriores à data de entrega.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

individual de até 3

Kg em sacos

plásticos de

polietileno liso,

atóxico com rótulo

interno.

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: Caixa de

papelão ondulado,

lacrado, capacidade

de até 16 Kg. 

Kg 3.400  R$  25,80 R$ 87.720,00
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16

CARNE MOÍDA 

BOVINA 

CONGELADA: 

Carne bovina in natura, moída,

congelada obtida de massas

musculares de cortes traseiro.

Contendo no máximo 8% de gordura,

pH:5,7-6,2, Proteína: 18%. Deve

apresentar-se com aparência

própria, sabor próprio, cor vermelho

brilhante sem manchas esverdeadas e

odor característico. com etiquetas

de identificação (validade,

peso,procedência, número do registro

no SIF ou SIE em cada embalagem.

Mantida sob congelamento a -18ºc.

Devem estar de acordo com as

exigências do Ministério da

Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.                                                                                                                                                                        

VALIDADE: o produto deve conter

data de fabricação de até 30 dias

anteriores à data de entrega, data

de validade não inferior a 12 meses.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

individual de até

1Kg. a vácuo em

sacos plásticos de

polietileno liso,

atóxico c/ rótulo

interno.                                                                                                                                         

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: Caixa de

papelão ondulado de

capacidade até 16

Kg.       

Kg 4.200  R$  18,50 R$ 77.700,00
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17
CANJIQUINHA 

DE MILHO

contendo fubá enriquecido com ferro

e ácido fólico, açúcar, gordura

vegetal hidrogenada, fécula de

mandioca e sal. Aromatizante: aroma

idêntico ao natural de pamonha.

Corantes naturais: urucum e cúrcuma.

Antioxidante: bht. Isento de

parasitas, mofo, odores estranhos,

substancias nocivas, matérias

terrosas e outros. Valor calórico

131 kcal, carboidratos 23g,

proteínas 1,1g, gorduras totais

4,1g, gorduras saturadas 1,1g,

gorduras trans 1,2g, fibra alimentar

0g e sódio 101mg. Devem estar de

acordo com as exigências da

legislação sanitária em vigor no

país anvisa/ms. Validade: o produto

deve conter data de fabricação de

até 120 dias anteriores à data de

entrega.

Embalagem primária: 

plástica 

transparente, 

atóxica resistente 

de até 500 g. 

Embalagem 

secundária: fardo 

plástico 

transparente até 30 

unidades.

Kg 1.200  R$  16,30 R$ 19.560,00
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25
FEIJÃO 

CARIOQUINHA: 

Tipo 1,classe carioquinha, novo,

constituído de grãos inteiros e

sadios com teor de umidade máxima de

15%, isento de material terroso,

sujidades e mistura de outras

variedades e espécies, embalagem de

1 kg em sacos plásticos

transparentes e atóxicos, não

violados, resistentes que garantam a

integridade do produto até o momento

do consumo acondicionados em fardos

lacrados, conforme estabelecido pelo

Ministério da Agricultura. A

embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação e

procedência, informação nutricional,

número do lote, data de validade,

quantidade do produto.

VALIDADE: O produto deve conter data

de fabricação de até 90 dias

anteriores à data de entrega. O

produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega na unidade

requisitante. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

plástica, não

transparente, 

atóxico, fechado,

pesando até 1 Kg.

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: Fardo

plástico, lacrado

com até 30 Kg.

Kg 3.400  R$   7,70 R$ 26.180,00
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28

FRANGO 

CONGELADO. 

CORTE PEITO 

Carne de frango tipo peito SEM osso

congelado, não temperado SEM pele,

com adição de água de no máximo 4%.

Aspecto próprio, não amolecida e nem

pegajosa, cor própria sem manchas

esverdeada, cheiro e sabor próprio,

com ausência de sujidades, parasitos

e larvas. Com etiquetas de

identificação (validade,

peso,procedência, número do registro

no SIF, SIE ou SIM) em cada

embalagem. Devem ser mantidos sob

congelamento a -18ºc e estar de

acordo com as exigências do

Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento.

VALIDADE: o produto deve conter data

de fabricação de até 30 dias

anteriores à data de entrega.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

sacos plásticos de

polietileno 

liso,atóxico c/

rotulo interno,de

até 1 kg.

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: Caixa de

papelão ondulado de

capacidade até 20

kg.

Kg 3.500  R$  13,95 R$ 48.825,00
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31

LEITE 

FERMENTADO 

COM POLPA DE 

FRUTAS 

VERMELHAS

Produto obtido a partir de 

fermentação láctea, através de 

lactobacilos e estrpetococos, 

provocando a coagulação do leite, 

formando um produto de consistencia 

pastosa. Adicionado de polpa de 

frutas.Ingrdientes: leite em pó 

reconstituído, aççúcar, amido 

modificado, preparado de polpa de 

amora, framboesa e morango, aroma 

natural e fermento lácteo, com pH de 

4,6, e carcaterísticas sensoriais 

próprias. Devem ficar estocada em 

câmera frigoríficas em temperatura 

de 0 a 10ºc. Devem estar de acordo 

com as exigências do ministério da 

agricultura, pecuária e 

abastecimentoInformação nutricional 

(90g): 70kcal; carboidratos 11 g; 

proteínas 2,3 g; gorduras totais 2,1 

g; gordura saturada 0,8g; gordura 

trans 0g; fibra alimentar 0,6g; 

sódio 32mg. Armazenamento a 0 a 

10ºC.                                                                                                                                                                                                                                                            

VALIDADE:45 dias.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

bandeja com no

mínimo 06 potes de

poliestireno 

contendo 90 gramas

cada pote.

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: 

acondicionada em

caixa de papelão

contendo no mínimo

12 bandejas,

Kg 1.000  R$   9,60 R$ 9.600,00
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42

SALSICHA HOT 

– DOG 

CONGELADA: 

Obtida de Carne Mecanicamente

Separada de Aves, Recortes de Frango

sem osso, água, miúdos de frango

(moela e fígado), proteína de soja,

pele de suíno, pele de frango, sal

refinado, fécula de mandioca,

condimento preparado contém

aromatizante: (sal, pimenta em pó e

óleoresina de páprica), açúcar,

acidulante – acido láctico – INS-

270, estabilizante – tripolisfato de

sódio, INS451i, antioxidante –

eritorbato de sódio – INS-316,

conservante – nitrito e nitrato de

sódio – INS250 e INS251, corante de

Urucum – INS160b, odor:

característico, sabor: próprio,

apresentar-se livre de parasitas e

de qualquer outras substância

contaminante que possa altera-la ou

encobrir alguma alteração. com

etiquetas de identificação

(validade, peso,procedência, número

do registro no SIF, SIE ou SIM) em

cada embalagem. Deve ser mantida sob

congelamento a -18ºc. Devem estar de

acordo com as exigências do

Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento.                                                                                                                                                          

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

sacos plásticos de

polietileno 

liso,atóxico c/

rotulo interno,de

até 3 kg. 

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA:

Caixa de papelão

ondulado de

capacidade até 20

kg.

Kg 2.100  R$   7,30 R$ 15.330,00

324.915,00R$   
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SETOR DE LICITAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES EMBALAGEM UNID. QUANTIDADE
VALOR    

UNIT.
VALOR     TOTAL

3

ADOÇANTES 

LIQUIDO 

DIETETICO: 

ASPARTAME

 DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS 

EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM 

VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O 

PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO 

DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES A DATA DE 

ENTREGA.

EMBALAGENS PRIMARIAS,

ATÉ 100 ml
unidade 1.000  R$   16,00 R$ 16.000,00

4
AVEIA EM 

FLOCOS FINOS

Ingredientes: aveia laminada em flocos 

finos. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 

AVEIA. 

EMBALAGEM PRIMARIA de

até 400g, NÃO ATOXICA
KG 2.000  R$   18,79 R$ 37.580,00

6
ALHO IN 

NATURA 

Apresentando grau de maturação adequado 

e manipulação, transporte e consumo; 

isenta de sujidades, parasitas e 

larvas.

Embalagem primária: 

touca atóxica. 

Embalagem secundária: 

caixa de papelão.

Kg 1.200  R$   29,00 R$ 34.800,00

8 BATATA INGLESA

Batata inglesa escovada, com coloração

própria, livres de danos mecânicos, em

perfeitas condições de conservação e

maturação. 

EMBALAGEM: Deverão

estar acondicionadas

em malha sacos de até

50 kg. 

Kg 2.000  R$    8,30 R$ 16.600,00

9 BETERRABA

In natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, fresca, casca lisa e 

firme. Isento de broto, lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.

Kg 1.600  R$    8,30 R$ 13.280,00

15
CAFÉ SOLUVEL 

EM PÓ
Café TRADICIONAL torrado e moido.

EMBALAGENS PRIMARIAS:

a vacúo de ate 500g
Kg 1.200  R$   20,30 R$ 24.360,00

Empresa: A.S.NAGASE & CIA LTDA - EPP

CNPJ:  09.721.163/0001-38          Telefone / Fax (91 ) 3249-0342

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral nº 834B

Contato: Alexei Seishi Nagase

Email: nagasecmr@hotmail.com
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19 CEBOLA

Branca, compacta e firme, sem lesões de  

perfurações e cortes, tamanho e 

coloração livres de danos mecanicos

Embalagem: deverão estar condicionadas em malhas sacos de até 20kg

Kg 2.400  R$    8,10 R$ 19.440,00

23 CORANTE EM PÓ

corante de boa qualidade, obtido de

matéria prima vegetal em bom estado

sanitário, produto constituído pela

mistura de fubá de de milho, semente de

urucum, sal refinado e óleo de palma

(dendê), não contém glúten, com aspecto

de pó fino, cor, cheiro e sabor

próprios Deve estar isento de

substancias estranhas a sua composição. 

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entrega.

Embalagem: deverão 

estar condicionadas em 

malhas sacos de até 

20kg

Kg 1.200  R$    8,30 R$ 9.960,00
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29
LEITE EM PÓ 

INTEGRAL: 

Pó fino, uniforme e homogêneo, isento

de partículas queimadas, e de

substancias estranhas. Cor: coloração

branca amarelada, características sabor

e odor: agradável, semelhante ao leite

fluído, característico, não

caramelizado, queimado ou rançoso.

Ingredientes: Leite fluído integral.

Valor energetico 492 kcal, proteínas

26g, gorduras totais 26g, gorduras

saturadas 15,4g, gordura trans 0g,

fibra alimentar 0g, sódio 400mg, cálcio

961,5mg e carboidratos 38,5g. Devem

estar de acordo com as exigências do

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.                                                   

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entrega. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

sachês de

polipropileno de 200g

, data do vencimento

de no mínimo 1 ano,

estampada na

embalagem. 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

fardo de papelão com

até 10 Kg.

Kg 3.000  R$   29,70 R$ 89.100,00

30
LEITE EM PÓ 

DESNATADO

Ingredientes: Leite integral e

emulsificante lecitina de soja

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE

SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém 

basicamente em uma porção de 25g:

carboidratos 13g; proteina: 8,8g;

gordura totais: 0; gordura saturada: 0;

gordura trans: 0; fibras alimentares:

0; sodio: 158mg; calcio: 365mg.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

sachês de

polipropileno de 200g

, data do vencimento

de no mínimo 1 ano,

estampada na

embalagem. 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

fardo de papelão com

até 10 Kg.

Kg 1.000  R$   31,00 R$ 31.000,00
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32 MARGARINA

Óleos vegetais líquidos e 

interesterificados, agua, sal, leite 

desidratado pasteurizado reconstituído 

e soro de leite reconstituído, vitamina 

a, estabilizantes, mono e di 

glicerídeos de ácidos graxos, lecitina 

de soja e ésteres de poliglicerol e 

ácidos graxos, conservadores, sorbato 

de potássio e benzoato de sódio, aroma 

idêntico ao natural de manteiga, 

acidulante ácido láctico, 

antioxidantes, edta-curcuma e idêntico 

ao natural, betacaroteno. Não contem 

glúten. Em 10g apresenta carboidrato 

0g, proteína 0g, gorduras totais 5g, 

sódio 119mg

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

plástica, não

transparente, atóxico,

fechado, pesando até

500 Kg. LIVRES DE

DANOS MECANICOS

Kg 1.200  R$    9,30 R$ 11.160,00

33
MAÇA IN 

NATURA

 Apresentando grau de maturação 

adequado e manipulação, transporte e 

consumo; isenta de sujidades, parasitas 

e larvas.

Basquetas, limpas e 

higienizada ou sacas 

de nylon até 10kg

Kg 3.000  R$   14,80 R$ 44.400,00

36 MILHO BRANCO 

Tipo 1, classe branca, categoria 

misturada, isento de parasitas, mofo, 

odores estranhos, substancias nocivas, 

matérias terrosas e outros. Valor 

calórico 21 kcal, carboidratos 3,8g, 

proteínas 0g, gorduras totais 0g, 

gorduras saturadas 0,3g, gorduras trans 

0g, fibra alimentar 0g e sódio 6,5mg.  

Devem estar de acordo com as exigências 

da legislação sanitária em vigor no 

país anvisa/ms.                                                              

Validade: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à 

data de entrega

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

embalagem plástica não

tóxica, contendo 500 g

Kg 1.400  R$    7,20 R$ 10.080,00
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38
OVO DE 

GALINHA

Produto fresco de ave galinácea, tipo 

grande (50g), íntegro, tamanho uniforme 

e cor branca, proveniente de avicultor 

com inspeção oficial, cor, odor e sabor 

característico, casca lisa, pouco 

porosa, sem manchas ou sujidades, sem 

rachaduras, isento de podridão e 

fungos. A gema deve se apresentar 

translúcida, firme, consistente, livre 

de defeito, ocupando a parte central do 

ovo e sem germe desenvolvido. A clara 

deve se apresentar transparente, densa, 

firme, espessa, límpida, sem manchas ou 

turvação e intactas. 

Acondicionado em 

embalagem resistente 

de papelão, plástico 

ou isopor. Contendo na 

embalagem a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, validade, 

data de embalagem, 

peso líquido e selo de 

inspeção do órgão 

competente. Validade 

mínima de 20 dias a 

contar no ato da 

entrega.

Kg 1.200  R$    0,56 R$ 672,00

43
FARINHA DE 

TRIGO

Farinha de trigo, ácido fólico, 

vitamina B9, contém glúten. Devem estar 

de acordo com as exigências da 

Legislação Sanitária em vigor no País 

ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária de 

01 kg. Embalagem 

secundária de até 30 

kg. 

Kg 1.000  R$    4,55 R$ 4.550,00

44 TOMATE CAQUI

De 1ª qualidade, tamanho médio, limpos,

firmes, livres de terras ou corpos

estranhos aderentes a superfície

externa, sem alterações verdes ou

brotando.

Deverá ser entregue em 

caixas plásticas 

vazadas (tipo 

engradado) DE ATE 

20Kg, LIVRE DE DANOS

Kg 1.300  R$    8,60 R$ 11.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

SETOR DE LICITAÇÃO

45
VINAGRE DE 

ÁLCOOL: 

VINAGRE (FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL):

Produto translúcido e de cor, sabor e

odor característico. Valor energético

3kcal, carboidratos 0,028g, proteínas

0,6g, gorduras totais 0g, gorduras

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibras

0g e sódio 0g. Devem estar de acordo

com as exigências da Legislação

Sanitária em vigor no País ANVISA/MS.

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entrega. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

garrafa com 500 ml.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Caixa de papelão até

12 unidades. 

L 1.400  R$    4,03 R$ 5.642,00

379.804,00R$       
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7.1 O prazo para pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços e 

aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 

efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, após o repasse dos recursos 

financeiros do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária e/ou Cheque 

Nominal em favor da vencedora. 

7.2 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o 

pagamento da despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o pagamento 

ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer 

ônus a Contratante.  

7.3 Caso a Vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições, conforme legislação em vigor. 

7.4 Para execução do pagamento de que trata o item acima, a Contratada 

deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, 

em letra bem legível, em nome da Contratante, informando o número de sua 

conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

7.5 Não haverá reajustamento de preços, durante a vigência deste 

Contrato.  

7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, 

porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou 

fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos da Contratada e a retribuição da Contratante para a justa 

remuneração do fornecimento/serviço, o Contrato poderá ser revisado, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do 

ajuste. 

7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão dos preços, esta deverá 

demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por 

meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de e documentação 
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correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou transportadora, notas 

fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que 

comprovem que o fornecimento tornou-se inviável nas condições 

inicialmente avençadas. 

7.5.1.2 Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de mercado 

para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens 

anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços pactuados. 

7.5.1.3 A eventual autorização da revisão dos preços será concedida após 

a análise técnica e jurídica da Contratante, a partir da data do efetivo 

desequilíbrio da equação econômico-financeira, apurada em processo 

administrativo. 

7.5.1.4 Enquanto eventuais solicitações de revisão dos preços pactuados 

estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá suspender o 

fornecimento dos produtos/serviços contratados e o pagamento será 

realizado ao preço vigente. 

7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 

extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 

ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão destes 

para mais ou menos, conforme o caso. 

 8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

8.1. As empresas ora signatárias obrigam-se a: 

8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento/serviço dos 

itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela legislação vigente 

inerente ao objeto contratual. 

8.1.2. Entregar o material/serviço, objeto deste ajuste, de acordo com as 

normas de segurança, de transporte, de armazenagem e acondicionamento.  

8.1.3. As Contratadas é vedado, sob as penas da Lei, prestar quaisquer 

informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do 

fornecimento/serviço, objeto desta relação, bem como divulgar, através de 

quaisquer meios de comunicação, dados e informes relativos ao mesmo, à 

tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por expressa 

autorização da Contratante. 

8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca do fornecimento/serviço, objeto deste Contrato, sem 

prévia autorização da Contratante. 
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8.1.5. Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos 

que vier a causar à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação 

ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da presente relação, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita. 

8.2. A Contratante obriga-se a: 

8.2.1. Prestar às Contratadas todos os esclarecimentos necessários ao 

fornecimento/serviço dos itens contratados. 

8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos nos termos acima dispostos. 

8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as penalidades previstas nas leis que 

regem a matéria, pelo descumprimento de suas cláusulas. 

9. DAS PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, 

assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes 

penalidades: 

 

a) advertência; 

b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 

atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente 

sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação 

de entrega do bem/serviço encaminhada pela Administração; 

c) multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o 

valor do fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou 

mais, de atraso; 

d) suspensão temporária de participação e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem 

como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 

valor total do fornecimento/serviço, no caso de recusa em 

assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

publicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

9.1. Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que 

porventura lhe for aplicada, com amparo na letra “a” do item anterior, 
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dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, a respectiva 

importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, 

acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite 

de 30% (trinta por cento). 

 

9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de advertência ou suspensão 

temporária de participação e impedimento de contratar, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 

previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO: A prestação do fornecimento/serviço será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da 

Contratante, com atribuições específicas, especialmente designado para 

tal fim e, aceitas pela Contratada. 

10.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência, não implica 

co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será publicada em forma de extrato, na imprensa 

oficial, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 

8.666/93. 

 

12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Santarém Novo/Pa. para 

dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. 

 

Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo 

aditivo formalizado entre as partes. 

 

 

EDIELMA RAMOS CANTO 

Pregoeira 

 

 

A S NAGASE E CIA LTDA 

Representante legal: Alexei Seishi Nagase 

CNPJ: 09.721.163/0001-38 

 

 

BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA 

Representante legal: Wandeson de Paula Silva 

CNPJ: 01.580.769/0001-99 

 

 

G R S EIRELI-EPP 

Representante legal: Gabriel Ramos da Silva 
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