
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 003/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na TV. ESTRELA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
31.416.912/0001-72, neste ato representado(a) pelo EDILSON GRACIANO DE AQUINO, SEC RETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, portador do CPF: 123.524.382-68. Residente CEZARINO DOCE, 047, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 005/2021, RESOLVE registrar os 
preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na
(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa: BJ BARBOSA  COMERCIO  E  SERVIÇOS-EIRELI;  C.N.P.J.  nº 33.471.717/0001-70, estabelecida à EST DECOVILLE RUA PRINCIPAL,

DECOUVILLE, Marituba PA,   (91)   99209-0782,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  JOSÉ  MARIA  BARBOSA  JÚNIOR,  C.P.F.  nº

731.244.602-78.                                                                                                                 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  ACHOCALATODO EM PÓ                                  QUILO             3,000.00             6,000        18.000,00

        Composto de açúcar,  cacau  lecitinado,  maltodextrina,

        sal, leite e soro de leite, vitaminas A, B1, B2, B6, C,

        D3, PP e   aromatizantes,   CONTÉM  GLÚTEN,  Informação

        Nutricional: Valor calórico 100 Kcal, Carboidratos 23g,

        Proteína menor que  1g,  Gorduras  totais  0g, Gorduras

        saturadas 0g, Fibras  alimentares  menor  que 1g, Sódio

        30mg, Embalagem apropriada:  400g cada, tipo sachê, com

        data de validade  não  inferior  a  180  dias, ter sido

        fabricado no máximo   30   dias  antes  da  entrega  no

        depósito.                                              

 00002  AÇUCAR TRITURADO                                    QUILO            18,000.00             2,490        44.820,00

        AÇÚCAR - triturado, de 1ª qualidade, contendo no mínimo

        99,3% de carboidratos por porção, devendo ser fabricado

        de cana de  açúcar,  livre  de  fermentação,  isento de

        matéria terrosa, de  parasitos e de detritos animais ou

        vegetais. Devem estar  de  acordo  com as exigências da

        legislação sanitária em   vigor   no  país:  ANVISA/MS,

        devendo ser entregue  em fardos plásticos transparentes

        de até 30kg,  com  embalagem  final  apropriada de 1kg.

        Deve apresentar data  de  fabricação não inferior a 180

        dias e deve  ter  sido  fabricado,  no  máximo, 30 dias

        antes da entrega                                       

 00003  ALMÔNDEGAS AO MOLHO                                 QUILO             4,150.00            13,950        57.892,50
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        ALMÔNDEGAS AO MOLHO - Produto obtido pelo processamento

        da porção comestível  de carne bovina, isenta de ossos,

        peles, veias, aponevroses,   cartilagens,   intestinos,

        tendões ou fragmentos  de  ossos  ou  de outros tecidos

        inferiores; carne mecanicamente   separada   de   aves,

        farinha de trigo,  farinha  de rosca, proteína de soja,

        sal, açúcar, condimentos     naturais,    estabilizante

        tripolifosfato de sódio  e corante caramelo; de formato

        circular característico, imerso  em molho preparado com

        água, polpa de  tomate,  fécula  de  mandioca, açúcar e

        condimentos naturais. Produto      acondicionado     em

        embalagens metálicas, hermeticamente     fechadas     e

        processados termicamente de   forma   a  assegurar  sua

        esterilidade comercial, apresentado  em embalagem final

        de 830g com  validade  comercial  de 3 anos a contar da

        data de fabricação.  O produto deve ter sido fabricado,

        no mínimo 3 meses antes da data da sua entrega.        

 00004  ARROZ TIPO LONGO FINO 1                             QUILO            17,500.00             4,020        70.350,00

        ARROZ - Tipo   1   longo   fino,  branco,  de  primeira

        qualidade. Deverá ter  boa  apresentação  e  coloração,

        isento de impurezas,    umidade,   matérias   terrosas,

        parasitas e detritos  animais  ou  vegetai.  Embalagem:

        Saco de polietileno   atóxico,  deve  ser  entregue  em

        fardos plásticos transparentes   de   até   30kg,   com

        embalagem final apropriada de 1kg. Deve apresentar data

        de fabricação não  inferior  a 180 dias e deve ter sido

        fabricado, no máximo, 30 dias antes da entrega         

 00005  BATATA INGLESA ESCOVADA                             QUILO             4,000.00             4,300        17.200,00

        Comum, especial, escovada,  de tamanho grande ou médio,

        uniforme, inteira, sem  ferimentos ou defeitos, firmes,

        sem corpos estranhos  ou  terra, devem ser entregues em

        sacas de até 60kg                                      

 00006  BISCOITO TIPO DOCE MARIA TRADICIONAL                QUILO             4,200.00             7,000        29.400,00

        BISCOITO DOCE TIPO  MARIA  TRADICIONAL  - Ingredientes:

        Farinha de trigo  enriquecida com ferro e ácido fólico,

        açúcar, gordura vegetal,  açúcar  invertido,  amido  de

        milho, soro de  leite,  fermentos químicos (bicarbonato

        de sódio e   bicarbonato   de   amônio),  estabilizante

        (lecitina de soja),   sal,  aromatizantes,  acidulantes

        (ácido lático) e  melhoradores  de  farinha (protease e

        metabissulfito de sódio). Informação nutricional: Valor

        calórico 127 kcal   (6%VD),  Carboidratos  22g  (7%VD),

        Proteínas 2,2g (3%VD),  Gorduras  totais  3,4g  (6%VD),

        Gorduras saturadas 1,4g   (6%VD),  Gorduras  trans  0g,

        Fibra alimentar 0,6g   (2%VD),   Sódio   104mg  (4%VD),

        Colesterol 0g, Ferro   1,1mg  (8%VD).  Devem  estar  de

        acordo com a  legislação  da  vigilância  sanitária  em

        vigor no país   ANVISA/MS.   Devem   ser  entregues  em

        embalagens individuais finais  de  400mg,  com  data de

        fabricação inferior a  30  dias e com prazo de validade

        mínima de 180 dias.                                    

 00007  BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER                  QUILO             4,900.00             7,000        34.300,00

        BOLACHA SALGADA TIPO   CREAM  CRACKER  -  Ingredientes:

        Farinha de trigo  enriquecida com ferro e ácido fólico,

        gordura vegetal (soja e palma), açúcar invertido, amido

        de milho, extrato   de  malte,  sal,  açúcar,  fermento

        biológico, fermento químico,  bicarbonato de sódio (ins

        500ii) e bicarbonato  de  amônio (ins503ii), acidulante

        ácido lático (ins  270), emulsificante lecitina de soja

        (ins 322), aromatizante,   melhoradores   de   farinha,

        metabissulfito de sódio   (ins  223)  e  protease  (ins

        1101i). Informação Nutricional   (Porção   de   30g  (6

        biscoitos): Valor Energético     127    Kcal    (6%VD),

        Carboidratos 20g (7%VD),    Proteínas    3,3g   (4%VD),

        Gorduras totais 3,6g  (7%VD),  Gorduras  saturadas 1,6g

        (7%VD), Gorduras trans 0g, Fibra alimentar 0,9g (4%VD),

        Sódio 210mg (9%VD).  104mg (4%VD), Colesterol 0g, Ferro
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        1,1mg (8%VD). Devem estar de acordo com a legislação da

        vigilância sanitária em  vigor no país ANVISA/MS. Devem

        ser entregues em   embalagens   individuais  finais  de

        400mg, com data  de  fabricação  inferior  a 30 dias da

        entrega e com prazo de validade mínima de 180 dias.    

 00008  CAFÉ                                                QUILO             1,750.00            10,000        17.500,00

        CAFÉ - Em  pó,  torrado,  moído  e  embalado  a  vácuo,

        entregues em embalagens  finais  de  250g  com  data de

        fabricação inferior a 30 dias da entrega e com prazo de

        validade mínima de 180 dias.                           

 00009  CARNE BOVINA MOÍDA.                                 QUILO             5,000.00            17,640        88.200,00

        Congelada, de bovino,  corte  traseiro  (coxão  duro ou

        patinho), contendo no  máximo  8% de gordura, sem osso,

        sem sebo, entregues  em embalagens finais de 0,5 a 1kg,

        com validade não  inferior  a  180  dias e envasadas no

        máximo a 30 dias da entrega.                           

 00010  CEBOLA.                                             QUILO             4,000.00             4,000        16.000,00

        - De cor  branca, tamanho médio, nova, de 1ª qualidade,

        com casca, compacta  e  firme,  sã,  sem  rupturas, sem

        lesões de origem  física  ou mecânica, isenta de partes

        pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: Em sacas de

        até 50 kg, resistentes e atóxicas.                     

 00011  CENOURA.                                            QUILO             3,000.00             4,050        12.150,00

        CENOURA - Nova,   sem  folhas,  de  1ª  qualidade,  com

        tamanho e coloração  uniforme,  devem  ser  de  tamanho

        médio, com casca  sã, sem rupturas, não deve apresentar

        rachaduras ou cortes  na casca, estarem suficientemente

        desenvolvidas, não estarem   danificadas  por  qualquer

        lesão de origem    física   ou   mecânica,   livre   de

        enfermidades, isenta de  partes pútridas. Embalagem: Em

        sacas de até 50 kg, resistentes e atóxicas.            

 00012  CHARQUE P.A                                         QUILO             4,500.00            34,490       155.205,00

        - Carne e   sal,  com  identificação  (validade,  peso,

        procedência, número de  registro no SIF, SIE ou SIM) em

        cada embalagem. Devem estar de acordo com as exigências

        do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

        Devem ser entregues em embalagem final de até 5kg e ter

        Validade não inferior   a   180  dias  e  com  data  de

        fabricação não superior a 30 dias.                     

 00013  FEIJÃO CARIOQUINHA                                  QUILO             5,000.00             6,360        31.800,00

        FEIJÃO CARIOQUINHA -  Feijão carioquinha tipo 1, isento

        de impurezas como  matéria terrosa, parasitas, detritos

        animais ou vegetais,    pedaços   de   grãos   ardidos,

        brotados, imaturos, manchados,  mofados,  carunchados e

        descoloridos, que prejudiquem     sua    aparência    e

        qualidade, com tolerância  máxima  permitida de 0,5% de

        grãos não aproveitáveis,  rendimento  mínimo aceitável:

        2,5. Embalagem: saco   de   polietileno   atóxico   com

        validade não inferior  a 180 dias da data de fabricação

        e ter sido  fabricado a no máximo 30 dias da entrega no

        depósito.                                              

 00014  FRANGO INTEIRO                                      QUILO             8,000.00             8,000        64.000,00

        Contendo pescoço, pés,  moela,  fígado,  carne e miúdos

        com aspecto próprio,  não  amolecidos  e nem pegajosos,

        cor própria, sem  manchas  esverdeadas,  cheiro e sabor

        próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

        Deve conter na   embalagem  identificação  do  produto,

        marca do fabricante  e  prazo  de validade, deve conter

        SIE, SIM ou  SIF,  não  conter  glúten,  devem estar de

        acordo com a s exigências do Ministério da Agricultura,

        Pecuária e abastecimento.   VALIDADE:  O  produto  deve

        conter data de  fabricação  de até 30 dias anteriores a

        data da entrega.   EMBALAGEM  PRIMÁRIA:  Individual,  a

        vácuo, em sacos   plásticos   de   polietileno,   liso,

        atóxico, com rótulo  interno,  com  peso mínimo de 2kg,

        mantida sob congelamento     de     -12øC.    EMBALAGEM

        SECUNDÁRIA: Caixa de  papelão  com capacidade de até 20
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        kg.                                                    

 00016  LEITE EM PÓ INTEGRAL.                               QUILO             5,000.00            20,000       100.000,00

        LEITE EM PÓ  INTEGRAL - Com pó em aspecto uniforme, sem

        grumos, cor branca  amarelada,  não  conter substâncias

        macro e microscopicamente    visíveis,    deve   conter

        características sensoriais preservadas,   a   embalagem

        deverá conter externamente  os  dados de identificação,

        procedência, informações nutricionais, número de lote e

        quantidade do produto. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO

        DE 26g: Valor  energético  128Kcal,  Carboidratos  10g,

        Proteínas 6,8g, Gorduras  totais 6,8g, Gorduras saturas

        4,0g, Gorduras trans  0g,  Fibra  alimentar  0g,  Sódio

        104mg, Cálcio 250mg.  ALÉRGICOS:  CONTÉM  LACTOSE E NÃO

        CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM   SECUNDÁRIA:  Fardos  de  até

        10kg, EMBALAGEM PRIMÁRIA: Metalizada de 200g.          

 00017  MACARRÃO TIPO ESPAGUETE.                            QUILO             4,000.00             4,090        16.360,00

        Tipo 1, composto  de  sêmola  de  trigo enriquecida com

        ferro e ácido  fólico,  corante  de  urucum. Informação

        Nutricional: Gorduras saturadas  0%, Gorduras trans 0%,

        Sódio 0%, Colesterol  0%,  CONTÉM GLÚTEN. Deve estar de

        acordo com as  exigências  da  Legislação  Sanitária em

        vigor no país  ANVISA/MS.  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA: Devem

        ser entregues em  fardos  transparentes  de  até  5kg e

        EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástica,  apropriada, de até 500g.

        VALIDADE: com data  de fabricação inferior a 30 dias da

        entrega e com prazo de validade mínima de 180 dias.    

 00018  MASSA DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA                      QUILO             4,000.00             5,000        20.000,00

        COMPOSIÇÃO: SÊMOLA DE  TRIGO  ENRIQUECIDA  COM  FERRO E

        ÁCIDO FÓLICO, CORANTE     DE     URUCUM.     INFORMAÇÃO

        NUTRICIONAL: GORDURAS SATURADAS  0%, GORDURAS TRANS 0%,

        SÓDIO 0%, COLESTEROL  0%,  CONTÉM GLÚTEN. DEVE ESTAR DE

        ACORDO COM AS  EXIGÊNCIAS  DA  LEGISLAÇÃO  SANITÁRIA EM

        VIGOR NO PAÍS  ANVISA/MS.  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA: DEVEM

        SER ENTREGUES EM  FARDOS  TRANSPARENTES  DE  ATÉ 10KG E

        EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA,  APROPRIADA, DE ATÉ 500G.

        VALIDADE: COM DATA  DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 30 DIAS DA

        ENTREGA E COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS     

 00020  ÓLEO DE SOJA.                                       LITRO             6,300.00             7,190        45.297,00

        Óleo de soja  refinado,  100% natural, deve ser oleoso,

        transparente, isento de    turvação,   substâncias   em

        suspensão ou depósito,  cor própria, ausência de cor ou

        odor não característico.  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA: Caixas

        de papelão contendo    até   20   unidades.   EMBALAGEM

        PRIMÁRIA: Pets de   900ml.   VALIDADE:   com   data  de

        fabricação inferior a 30 dias da entrega e com prazo de

        validade mínima de 180 dias.                           

 00021  SAL                                                 QUILO             1,000.00             0,720           720,00

        SAL - Sal iodado, constituído de cristais de granulação

        uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado

        em saco plástico,  íntegro, atóxico, resistente, vedado

        hermeticamente e limpo.   A   embalagem  deverá  conter

        externamente os dados  de  identificação e procedência,

        número do lote,   data  de  fabricação,  quantidade  do

        produto, número de   registro.  Deve  ser  entregue  em

        fardos plásticos transparentes  de  até  30  kg  e  com

        embalagem final apropriada,  embalada a vácuo, em sacos

        plásticos de até  1kg. VALIDADE: com data de fabricação

        inferior a 30  dias  da entrega e com prazo de validade

        mínima de 180 dias.                                    

 00022  SELETA DE LEGUMES.                                  QUILO             3,150.00             8,190        25.798,50

        SELETA DE LEGUMES   -   Ingredientes:  Ervilha,  Milho,

        Batata, Cenoura e  salmoura  (água  e  sal),  ISENTO DE

        GLÚTEN. Devem estar    intactas,   resistente,   vedada

        hermeticamente, acondicionadas em   embalagens   finais

        apropriadas de até   300g.   Devem   possuir   data  de

        fabricação de, pelo  menos,  120 dias anteriores a data

        de entrega.                                            
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 00023  SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL                         QUILO             2,625.00            24,840        65.205,00

        SARDINHA AO ÓLEO   COMESTÍVEL   -   Sardinha,  água  de

        constituição (ao próprio suco), molho com tomate (água,

        óleo vegetal de    soja,    polpa   de   tomate,   sal,

        especiarias, açúcar, realçador   de   sabor   glutamato

        monossódico e acidulante   ácido  cítrico.  NÃO  CONTÉM

        GLÚTEN. Apresentar registro     do     Ministério    da

        Agricultura SIF/DIPOA. Embalagem   primária   de  125g.

        VALIDADE: 4 anos  após  a data de fabricação. O Produto

        deve ser entregue  com  data  de  fabricação  de,  pelo

        menos, 6 meses após a data de fabricação.              

 00024  TEMPERO COMPLETO                                    QUILO             1,200.00             5,700         6.840,00

        TRADICIONAL, CONTENDO SAL,   ALHO,  PIMENTA  DO  REINO,

        COMINHO, ORÉGANO, LOURO,  AÇAFRÃO E GLUTAMATO DE SÓDIO.

        INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 10ML): VALOR CALÓRICO

        11,3KCAL, CARBOIDRATOS 1,2%,  PROTEÍNAS  0,5%, GORDURAS

        TOTAIS 1,2%, SÓDIO 0,5%. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO

        COM AS EXIGÊNCIAS  DA  LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO

        PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE:  O  PRODUTO  DEVE TER DATA DE

        FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS A DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM

        FINAL DE 300G                                          

 00025  VINAGRE                                             UNIDADE           2,000.00             1,400         2.800,00

        Tradicional, obtido através  da  fermentação  de  ácido

        acético, água e  conservador,  acidez menor que 5%, NÃO

        CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM   PRIMÁRIA:   Pets  de  750ml.

        VALIDADE: com data  de fabricação inferior a 30 dias da

        entrega e com prazo de validade mínima de 180 dias.    

                                                                                           VALOR TOTAL R$      939.838,00

Empresa: L COSTA  E  G  RAMOS LTDA; C.N.P.J. nº 33.724.724/0001-37, estabelecida à RUA MARECHAL DEODORO, IANETAMA, Castanhal PA,

(91) 98182-4876, representada  neste  ato pelo Sr(a). GABRIEL RAMOS DA SILVA, C.P.F. nº 846.062.152-91, R.G. nº 5067272 P. CIVIL

PA.                                                                                                                             

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00015  FRANGO (PEITO DE FRANGO)                            QUILO             4,000.00            11,670        46.680,00

        FRANGO (PEITO DE  FRANGO)  -  Carne de frango, corte do

        peito, congelada, não  temperada,  com pele, com adição

        de água de,   no   máximo   4%,  aspecto  próprio,  não

        amolecida, não pegajosa,  com cor própria e sem manchas

        esverdeadas, cheiro e  sabor  próprio,  com ausência de

        sujidades, parasitas e    larvas.    Deve    apresentar

        identificação (Validade, peso,  procedência,  número de

        registro SIF, SIE  ou  SIM)  em  cada  embalagem. Devem

        estar de acordo   com   as   exigências  da  Legislação

        Sanitária em vigência   no  País  ANVISA/MS.  EMBALAGEM

        SECUNDÁRIA: Caixa de  papelão  ondulado  de  até  20kg,

        EMBALAGEM PRIMÁRIA: Apropriada,  embalada  a  vácuo, em

        sacos plásticos de  até  1kg.  VALIDADE: O produto deve

        conter data de  fabricação  de até 30 dias anteriores a

        data da entrega.                                       

 00019  MOLHO DE TOMATE                                     QUILO             2,380.00             5,390        12.828,20

        Molho elaborado a  partir  das  partes  comestíveis  do

        tomate, adicionado de   especiarias,   sal   e  açúcar.

        Ingredientes: tomate, cebola,   açúcar   cristal,   sal

        refinado, amido modificado,   Óleo  refinado  de  soja,

        salsa, alho, realçador de sabor glutamato monossódico e

        conservador de sabor  benzoato  de  sódio.  NÃO  CONTÉM

        GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM   DERIVADOS   DE  SOJA.  Deve

        apresentar cor, sabor     e    odor    característicos,

        consistência pastosa. Devem   estar  de  acordo  com  a

        legislação sanitária em  vigor no País ANVISA/MS. Podem

        ser apresentados em  sachês  ou embalagens tetra pak de

        até 340g.                                              

                                                                                           VALOR TOTAL R$       59.508,20
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2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3.       ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Recursos Vinculados-FNDE/Convênios/Outro

4.        DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços , observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 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 eventualmente aderirem.
4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no 
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação 
pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou 
já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 
2957/2011 - P).
4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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 as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6 Após a autorização da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1 Caberá a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5.       VALIDADE DA ATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6.       REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es).
6.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
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mercado.
6.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.4.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e 
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.4.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.6 O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.6.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.6.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;
6.6.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.6.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de preços será formalizado por 
despacho da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.8 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:
6.8.1 por razão de interesse público; ou
6.8.2 a pedido do fornecedor.

7.     DAS PENALIDADES
7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e 
anexos.
7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de 
preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do 
Decreto nº 10.024/19.
7.2  É da competência da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas 
hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3 O órgão participante deverá comunicar a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO qualquer das ocorrências previstas 
no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor.

8.   CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo 
de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta at a de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos 
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (Duas) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes.
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 SANTA MARIA DO PARÁ-PA, 20 de Maio de 2021

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
C.N.P.J.  nº  31.416.912/0001-72

CONTRATANTE

L COSTA E G RAMOS LTDA
C.N.P.J. nº 33.724.724/0001-37

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI
C.N.P.J. nº 33.471.717/0001-70

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

SANTA MARIA
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