
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2020-013-PMGP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200307

Aos nove dia(s) do mês de junho de dois mil e vinte , o Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, com sede na , nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro 
de Preços n° 9/2020-013-PMGP,   RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos 
preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAIS, 
MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de GOIANÉSIA DO PARÁ  e as Empresas cujos preços 
estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2020-013-PMGP.

Empresa: DR LION  LOJA  DE  SAUDE  EIRELI - ME; C.N.P.J. nº 24.176.120/0001-02, estabelecida à R 69, S/N QUADRA 90 LOTE 01, LOT.

JARDIM CAD, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). ZOENIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, C.P.F. nº 227.200.302-87.      

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  GUARDANAPO DE PAPEL: - Marca.: scala/facepa         PACOTE              815.00             0,720           586,80

        Pacote com 50 folhas, 22cm x 22 cm.                    

 00002  GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) INOX: - Ma  UNIDADE              48.00            54,970         2.638,56

        rca.: termolar                                    

        Garrafa térmica com  capacidade  mínima  de  1,8 litro;

        ampola de vidro;   jato   automático   (por   pressão);

        revestimento externo em aço inox.                      

 00004  GARRAFA TÉRMICA 5L: - Marca.: termolar              UNIDADE              30.00            23,030           690,90

        Garrafa térmica -  capacidade  5  litros;  adapta-se  a

        multiplicidade de usos,  corpo  termoplástico de parede

        dupla, isolado termicamente  com espuma de poliuretano,

        grande resistência ao  uso, impactos e quedas, com copo

        para beber, bocal  removível que permite a colocação de

        cubos de gelo,  alça  integrada  de grande resistência,

        material atóxico e   reciclável.  dimensões  (  cxlxa):

        20x20x31 cm. Peso: 0,68 kg.                            

 00006  SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35CM X 45CM: - Marca.:   PACOTE            1,235.00            19,270        23.798,45

        RC                                                

        Pacote com 1Kg.                                        

 00042  SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10CM X 20CM: - Marca.:   PACOTE            1,675.00            19,640        32.897,00

        RC                                                

        Pacote com 1Kg.                                        

 00043  SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM: - Marca.:   PACOTE            1,715.00            19,450        33.356,75

        RC                                                

        Pacote com 1Kg.                                        

 00044  SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 90CM X 100CM: - Marca.:  PACOTE            3,315.00            19,870        65.869,05

        RC                                               
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        Pacote com 1Kg.                                        

 00049  PRATO RASO DESCARTÁVEL: - Marca.: minaplast         PACOTE            3,110.00             1,240         3.856,40

        diâmetro 210mm pct c/10 unidades.                      

 00069  ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA: - Marca.: NALU              CAIXA               172.00            34,590         5.949,48

        para limpeza geral,  dupla face, confeccionada em manta

        não tecido, de  fibras  sintéticas, unidas com resina a

        prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida

        à espuma de  poliuretano  com  bactericida, nas medidas

        110mm x 75 mm x 20 mm. Caixa com 60 Unid.              

 00070  ISQUEIRO: - Marca.: BIC                             CARTELA              99.00            53,090         5.255,91

        corpo revestido em   plástico,  acende  aproximadamente

        3000 vezes, com  selo de aprovação do INMETRO, movido a

        gás, cores diversas. Cartela com 12 Unidades.          

 00073  PÁ P/ LIXO PEQUENA: - Marca.: HB/HB                 UNIDADE             542.00             3,280         1.777,76

        cabo em madeira,  com  no  mínimo  60  cm.  Em plástico

        resistente com cabo de madeira                         

 00074  PANO DE CHÃO: - Marca.: TEC. DIV. ESP. SANTO        UNIDADE           3,580.00             3,570        12.780,60

        em algodão lavado,  tipo  saco,  para  limpeza,  na cor

        branca, dimensões aproximadas de 50x80 cm.             

 00075  PANO DE PRATO: - Marca.: TEC. DIV. ESP. SANTO       UNIDADE           2,160.00             2,800         6.048,00

        para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em

        cores claras, medindo 40x66cm.                         

 00076  PAPEL TOALHA: - Marca.: scala/facepa                PACOTE              470.00             3,740         1.757,80

        folha simples branca  intercalada,  macia e absorvente,

        100 % fibras  celulósica. Pacote 2 rolos, com 60 folhas

        cada de 22cm x 20cm.                                   

 00080  SABÃO EM PÓ: - Marca.: ABSOLUTO                     CAIXA             1,205.00            39,660        47.790,30

        com enzimas, para    limpeza    geral,   biodegradável,

        embalagem de 500g caixa com 24 unidades.               

 00081  SABÃO EM BARRA: - Marca.: sorriso                   CAIXA               694.00            57,300        39.766,20

        de 200g, glicerinado,  embalado  em saco plástico,caixa

        com 10 pacotes com 05 unidades.                        

 00082  SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS: - Marca.:  PACOTE            1,300.00             0,790         1.027,00

        DONA PACK                                        

        06 micras, cor  preta  ou  azul,  para  uso  doméstico,

        pacote com 10  unidades.  Deverá  estar em conformidade

        com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.       

 00086  VASSOURA DE CERDAS DE NYLON: - Marca.: HB/HB        UNIDADE           1,780.00            10,050        17.889,00

        corpo plástico medindo  20  x  5  cm,  cabo  em madeira

        medindo 1,5m ou mais                                   

 00088  TOALHA DE ROSTO: - Marca.: MD TOALHAS               UNIDADE             531.00             9,750         5.177,25

        100% algodão                                           

 00090  LIMPA VIDRO: - Marca.: NUTRILAR                     UNIDADE             281.00            10,900         3.062,90

        Limpa-vidro, aspecto físico  líquido,  composição butil

        éter-tripolifosfato de sódio, etanol 14 %, spray 500ml.

 00091  BALDE SEM TAMPA P: - Marca.: plasmont               UNIDADE             170.00             5,220           887,40

        Em plástico resistente,  alça  de aço, sem tampa, cores

        diversas, cap. 5 litros.                               

 00092  BALDE SEM TAMPA M: - Marca.: plasmont               UNIDADE             375.00            10,230         3.836,25

        Em plástico resistente,  alça  de aço, sem tampa, cores

        diversas, cap. 10 litros.                              

 00094  LIXEIRA PEQUENA: - Marca.: plasmont                 UNIDADE             266.00            10,520         2.798,32

        em plástico resistente, sem tampa, cap. 15 litros.     

 00096  LUVAS DE BORRACHA M: - Marca.: VOLK                 PAR               1,270.00             3,170         4.025,90

        Para limpeza em  geral,  composta  de borracha de látex

        natural, com revestimento   interno,   reforçada,   com

        superfície externa antiderrapante.  Tamanho  M.  Deverá

        estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

 00097  LUVAS DE BORRACHA G: - Marca.: volk                 PAR               1,280.00             3,190         4.083,20

        Para limpeza em  geral,  composta  de borracha de látex

        natural, com revestimento   interno,   reforçada,   com

        superfície externa antiderrapante.  Tamanho  G.  Deverá

        estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

 00100  PAPEL HIGIÊNICO: - Marca.: NOTAVEL                  FARDO             1,770.00            50,380        89.172,60

        branco, folha simples,  macio,  neutro,  picotado,  não

        reciclado, alta absorção, rolo com 40m x10cm. Fardo com

        16 Pacotes c/ 04 unid.                                 
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 00104  CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P: - Marca.: plasmont      UNIDADE             541.00             4,240         2.293,84

        Telado 8 Litros                                        

 00106  FLANELA: - Marca.: TEC. DIV. ESP. SANTO             UNIDADE           1,740.00             1,430         2.488,20

        tecido 100% algodão,  bordas  overloqueada em linhas de

        algodão medindo aprox. 0,40 x 0,58 cm                  

 00107  INSETICIDA SPRAY: - Marca.: INSET FREE/ BASTON      UNIDADE             410.00            10,580         4.337,80

        500ml. multi-inseticida tipo   spray   extermina   para

        controle de mosquitos  (inclusive  da  dengue), moscas,

        baratas, formigas e  aranhas, a base de água. O produto

        deverá ter registro no ministério da saúde.            

 00109  LUSTRA MÓVEIS: - Marca.: PLIFLOR                    CAIXA                76.00            30,260         2.299,76

        a base de silicone perfume suave ação de secagem rápida

        frasco plástico de 200 ml, constando no rotulo o numero

        do lote,nome do  fabricante,prazo  de validade, caixa /

        12 unid.                                               

 00110  TOUCA DESCARTÁVEL: - Marca.: VOLK                   PACOTE              287.00            10,630         3.050,81

        Cor branca, Pacote com 100 unidades.                   

 00112  BACIA PLÁSTICA PEQUENA: - Marca.: plasmont          UNIDADE             356.00            14,970         5.329,32

        Bacia plástica fabricada  em  polipropileno  de  design

        redondo, com capacidade  de  18  litros. O produto deve

        atender às normas  técnicas  de  referência relativas a

        fabricação de materiais   plásticos  para  contato  com

        alimentos em vigor na data do edital.                  

 00113  BACIA PLÁSTICA GRANDE: - Marca.: plasmont           UNIDADE             356.00            22,450         7.992,20

        Bacia, material plástico, 40 Litros canelada grande.   

 00114  ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: - Marca.: HB/HB            UNIDADE             425.00             3,500         1.487,50

        Escova limpeza geral,   nome   escova   para   roupa  -

        características adicionais: escova    limpeza    geral,

        material corpo plástico,  formato oval, material cerdas

        nylon, comprimento 12  cm,  largura 5 a 8 cm (escova p/

        lavar roupas).                                         

 00121  ODORIZADOR DE AR: - Marca.: DON LINE/BASTON         UNIDADE             621.00             6,420         3.986,82

        composto por perfume,  álcool etílico, nutrido de soja,

        água e propelene (propano, butano). Embalagem com 360ml

        Spray.                                                 

 00122  CABO P/ RODO/VASSOURA: - Marca.: HB/HB              UNIDADE             800.00             1,640         1.312,00

        Em madeira, aproximadamente 1,30 m.                    

 00124  AÇÚCAR CRISTALIZADO: - Marca.: itajá                FARDO               485.00            76,370        37.039,45

        Sacarose de cana-de-açúcar,  na  cor branca. Pacote com

        2kg. Embalagem confeccionada  em  plástico  resistente,

        contendo dados de  identificação  do  produto, marca do

        fabricante, data de  fabricação  e  prazo de validade e

        peso líquido. Fardo contendo 15 unid.                  

 00125  BISCOITO DE ÁGUA E SAL: - Marca.: petyan            PACOTE            2,310.00             3,630         8.385,30

        Acondicionado em embalagem  de  400g  confeccionada  em

        papel ou embalagem  original  de  fábrica,  contendo no

        corpo da embalagem   especificação   dos  ingredientes,

        informações do fabricante e data de vencimento.        

 00126  BISCOITO DOCE: - Marca.: petyan                     PACOTE            1,790.00             3,430         6.139,70

        Acondicionado em embalagem  de  400g  confeccionada  em

        papel ou embalagem  original  de  fábrica,  contendo no

        corpo da embalagem   especificação   dos  ingredientes,

        informações do fabricante e data de vencimento.        

 00127  CAFÉ: - Marca.: maratá                              CAIXA               361.00           112,530        40.623,33

        Torrado e moído,  embalado  á vácuo, pacote com 500g. O

        produto deverá ter   selo   de   pureza  da  Associação

        Brasileira da Indústria  do  Café  - ABIC ou apresentar

        laudo de comprovação  de pureza emitido por laboratório

        competente. Embalagem contendo      informações      do

        fabricante data de  fabricação  e  prazo  de  validade.

        Caixa com 20 Pacote.                                   

 00134  EXTRATO DE TOMATE: - Marca.: quero                  UNIDADE           1,100.00             1,620         1.782,00

        Concentrado. Acondicionado em    embalagem   de   250g,

        confeccionada em lata  ou  papel,  contendo no corpo da

        embalagem informações do    fabricante    e   data   de

        vencimento. No caso  de  lata, não deve estar amassada,

        enferrujada e estufada,  não  deve  conter  perfuração,
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        principalmente na costuras,  não  deve  soltar  ar  com

        cheiro de azedo   ou  podre  quando  aberto,  não  deve

        apresentar manchas escuras e ferrugem na parte interna.

 00135  FLOCOS DE ARROZ: - Marca.: maratá                   FARDO               180.00            21,140         3.805,20

        Acondicionado em embalagem  de  plástico  resistente de

        500g, com informações  do  fabricante,  ingredientes  e

        data de vencimento  estampado  na embalagem. Deve estar

        seco e bem  solto  no  pacote;  não  ter manchas de cor

        preta, azulada ou  esverdeada  e  cheiro  azedo.  Fardo

        contendo 10 Unid.                                      

 00136  FLOCOS DE MILHO: - Marca.: cerrado                  FARDO               179.00            26,070         4.666,53

        Acondicionado em embalagem  de  plástico  resistente de

        500g, com informações  do  fabricante,  ingredientes  e

        data de vencimento  estampado  na embalagem. Deve estar

        seco e bem  solto  no  pacote;  não  ter manchas de cor

        preta, azulada ou  esverdeada  e  cheiro  azedo.  Fardo

        contendo 10 Unid.                                      

 00139  ÓLEO DE SOJA: - Marca.: soya                        UNIDADE           1,310.00             5,000         6.550,00

        Acondicionado em embalagem plástico de 900 ml, contendo

        no corpo da   embalagem   informações   do  fabricante,

        ingredientes e data  de  vencimento.  Não  devem  estar

        amassadas, enferrujadas e  estufadas,  não devem conter

        perfurações, principalmente nas  costuras,  o óleo deve

        ser transparente com cheiro e gosto próprios; não devem

        soltar ar com cheiro de azedo ou podre, quando abertos.

 00164  TEMPERO COMPLETO: - Marca.: arisco                  UNIDADE             698.00             2,620         1.828,76
        A base de  salsinha,  cebolinha e sal, sem pimenta. Sem
        manchas escuras sem  corpos estranhos. Acondicionada em
        embalagem de 300g.  Confeccionada  em pote, contendo no
        corpo da embalagem  informações do fabricante e data de
        vencimento.                                            
 00170  POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACEROLA): - Marca.: real  QUILO               956.00             9,460         9.043,76

        poupa                                            

        Polpa de fruta  natural, pasteurizada, congelada, sabor

        acerola. As polpas   de   frutas   deverão  atender  as

        seguintes características: deve  ser obtida da extração

        da fruta in     natura,     pasteurizada-aquecida    em

        temperatura abaixo de   100ùc  de  forma  a  manter  as

        características organolépticas e  destruir  bactérias e

        leveduras validade: até  12 (doze) meses após a data de

        fabricação, devendo apresentar  no  momento da entrega,

        validade de no  mínimo  de  08 (oito) meses. Rendimento

        mínimo de 4 litros de suco/kg.                         

 00171  POLPA DE FRUTA - NATURAL (CUPUAÇU): - Marca.: real  QUILO               676.00            10,800         7.300,80

        poupa                                            

        Polpa de fruta  natural, pasteurizada, congelada, sabor

        cupuaçu. As polpas   de   frutas   deverão  atender  as

        seguintes características: deve  ser obtida da extração

        da fruta in     natura,     pasteurizada-aquecida    em

        temperatura abaixo de   100ùc  de  forma  a  manter  as

        características organolépticas e  destruir  bactérias e

        leveduras validade: até  12 (doze) meses após a data de

        fabricação, devendo apresentar  no  momento da entrega,

        validade de no  mínimo  de  08 (oito) meses. Rendimento

        mínimo de 4 litros de suco/kg.                         

 00172  POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ): - Marca.: rea  QUILO               958.00            11,780        11.285,24

        l poupa                                           

        Polpa de fruta  natural, pasteurizada, congelada, sabor

        maracujá. As polpas   de   frutas  deverão  atender  as

        seguintes características: deve  ser obtida da extração

        da fruta in     natura,     pasteurizada-aquecida    em

        temperatura abaixo de   100ùc  de  forma  a  manter  as

        características organolépticas e  destruir  bactérias e

        leveduras validade: até  12 (doze) meses após a data de

        fabricação, devendo apresentar  no  momento da entrega,

        validade de no  mínimo  de  08 (oito) meses. Rendimento

        mínimo de 4 litros de suco/kg.                         

 00174  VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: - Marca.: castelo         UNIDADE             414.00             1,950           807,30

        embalagem tipo pet de 750ml acondicionados em embalagem

        plástica transparente com  validade  não inferior a 180

        dias.                                                  

 00175  FEIJÃO: - Marca.: macre                             PACOTE            1,240.00             7,160         8.878,40

        Novo, carioquinha, tipo  1.  Acondicionado em embalagem
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        de 1 kg,   contendo   na   embalagem  identificação  do

        produto, marca do  fabricante, safra, prazo de validade

        e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos

        e outros insetos);   não   devem  estar  esbranquiçados

        (mofo), muchos e   sem   brilho   brotando;  não  devem

        apresentar cheiro estranho   (inseticida),   quando   o

        pacote for aberto.                                     

 00176  SAL: - Marca.: cisne                                PACOTE              360.00             1,580           568,80

        Refinado, iodado. Acondicionado  em  embalagem de 1 Kg,

        contendo no corpo    da    embalagem   informações   do

        fabricante e data de vencimento.                       

 00177  ACHOCOLATADO EM PÓ: - Marca.: apti                  CAIXA                87.00            82,520         7.179,24

        Em pó, solúvel,  natural. Acondicionado em embalagem de

        400g, confeccionada em plástico resistente, contendo no

        corpo da embalagem  identificação  do produto, marca do

        fabricante, prazo de  validade  e  peso  liquido. Caixa

        contendo 24 Unid.                                      

 00178  BISCOITO ROSQUINHA DOCE: - Marca.: mabel            PACOTE            1,260.00             3,610         4.548,60

        Acondicionado em embalagem  de  400g  confeccionada  em

        papel ou embalagem  original  de  fábrica,  contendo no

        corpo da embalagem   especificação   dos  ingredientes,

        informações do fabricante e data de vencimento.        

 00183  TAPIOCA: - Marca.: amafil                           QUILO               231.00             4,060           937,86

        Goma de tapioca  hidratada  feita a partir da fécula da

        mandioca.                                              

 00194  AMIDO DE MILHO: - Marca.: maisena                   FARDO               204.00            43,570         8.888,28

        Acondicionada em embalagem   de  500  gramas,  contendo

        identificação do produto,  marca  do fabricante, safra,

        prazo de validade. Fardo com 10 Unid.                  

 00197  ERVILHA: - Marca.: quero                            UNIDADE             575.00             2,150         1.236,25

        Em conserva , lata de 200g.                            

 00198  FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: - Marca.: diamante     QUILO               340.00             3,970         1.349,80

        Acondicionada em embalagem  de  1 kg, contendo no corpo

        da embalagem informações  do fabricante, ingredientes e

        data de validade.  Não  devem  ter  cheiro  azedo,  nem

        manchas de cor escura (mofo).                          

 00199  FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: - Marca.: mirella    PACOTE              330.00             4,210         1.389,30

        de primeira qualidade,    especial   acondicionada   em

        embalagem de 1  kg,  confeccionada em plástico original

        do fabricante, contendo    no    corpo   da   embalagem

        informações do fabricante e prazo de validade, não deve

        apresentar manchas de cor escuras (mofo)               

 00200  FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: - Marca.: mirella    PACOTE              285.00             4,070         1.159,95

        de primeira qualidade,    especial   acondicionada   em

        embalagem de 1  kg,  confeccionada em plástico original

        do fabricante, contendo    no    corpo   da   embalagem

        informações do fabricante e prazo de validade, não deve

        apresentar manchas de cor escuras (mofo)               

 00201  FÉCULA DE MANDIOCA: - Marca.: amafil                PACOTE              215.00             4,600           989,00

        Acondicionada em embalagem  de  1 kg, contendo no corpo

        da embalagem informações  do fabricante, ingredientes e

        data de validade.  Não  devem  ter  cheiro  azedo,  nem

        manchas de cor escura (mofo).                          

 00204  MASSA PREPARADA P/ BOLO: - Marca.: maratá           PACOTE              500.00             5,050         2.525,00

        Em embalagem plástica  de 400g, contendo informações do

        fabricante data de fabricação e prazo de validade.     

 00205  MILHO PARA CANJICA: - Marca.: sinhá                 PACOTE              500.00             3,780         1.890,00

        em embalagem plástica  de 500g, contendo informações do

        fabricante data de fabricação e prazo de validade.     

 00206  MILHO PARA PIPOCA: - Marca.: sinhá                  PACOTE              600.00             2,980         1.788,00

        Em embalagem plástica  de 500g, contendo informações do

        fabricante data de fabricação e prazo de validade.     

 00207  MILHO VERDE EM CONSERVA: - Marca.: quero            UNIDADE             524.00             2,950         1.545,80

        Em embalagem de    200g,    contendo   informações   do

        fabricante data de fabricação e prazo de validade.     

 00208  OREGÁNO: - Marca.: tocantins                        PACOTE              171.00             7,100         1.214,10

        Acondicionado em embalagem  de  plástico  resistente de
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        150g, com informações  do  fabricante,  ingredientes  e

        data de vencimento estampado na embalagem.             

 00209  SUCO CONCENTRADO DE CAJU: - Marca.: so frutas       UNIDADE           2,214.00             6,030        13.350,42

        Suco de Caju,   apresentação   líquido,  tipo  natural,

        embalagem tipo longa  vida.  Ingredientes:  Água,  suco

        concentrado de Caju, açúcar, vitamina C, aroma natural,

        regulador de acidez   ácido  cítrico  e  estabilizante.

        Embalado em garrafa PET de 500 ml.                     

 00210  SUCO CONCENTRADO DE MANGA: - Marca.: so frutas      UNIDADE           1,704.00             6,510        11.093,04

        Suco de Manga,   apresentação  líquido,  tipo  natural,

        embalagem tipo longa  vida.  Ingredientes:  Água,  suco

        concentrado de Manga,   açúcar,   vitamina   C,   aroma

        natural, regulador de    acidez    ácido    cítrico   e

        estabilizante. Embalado em garrafa PET de 500 ml.      

 00211  SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ: - Marca.: so frutas   UNIDADE           2,204.00             7,220        15.912,88

        Suco de Maracujá,  apresentação  líquido, tipo natural,

        embalagem tipo longa  vida.  Ingredientes:  Água,  suco

        concentrado de Maracujá,   açúcar,  vitamina  C,  aroma

        natural, regulador de    acidez    ácido    cítrico   e

        estabilizante. Embalado em garrafa PET de 500 ml.      

 00212  CHÁ DE ERVA DOCE: - Marca.: maratá                  CAIXA             1,144.00             3,820         4.370,08

        Chá, tipo chá  de  erva doce, apresentação em saquinhos

        para infusão, uso alimentício. caixa contendo 10 sachê.

 00217  POLPA DE FRUTA - NATURAL (CAJU): - Marca.: real po  QUILO               970.00            10,510        10.194,70

        upa                                               

        Polpa de fruta  natural, pasteurizada, congelada, sabor

        caju. As polpas  de frutas deverão atender as seguintes

        características: deve ser  obtida  da extração da fruta

        in natura, pasteurizada-aquecida  em temperatura abaixo

        de 100ùc de   forma   a   manter   as   características

        organolépticas e destruir    bactérias    e   leveduras

        validade: até 12   (doze)   meses   após   a   data  de

        fabricação, devendo apresentar  no  momento da entrega,

        validade de no  mínimo  de  08 (oito) meses. Rendimento

        mínimo de 4 litros de suco/kg.                         

 00218  POLPA DE FRUTA - NATURAL (GOIABA): - Marca.: real   QUILO               970.00             9,260         8.982,20

        poupa                                             

        Polpa de fruta  natural, pasteurizada, congelada, sabor

        goiaba. As polpas   de   frutas   deverão   atender  as

        seguintes características: deve  ser obtida da extração

        da fruta in     natura,     pasteurizada-aquecida    em

        temperatura abaixo de   100ùc  de  forma  a  manter  as

        características organolépticas e  destruir  bactérias e

        leveduras validade: até  12 (doze) meses após a data de

        fabricação, devendo apresentar  no  momento da entrega,

        validade de no  mínimo  de  08 (oito) meses. Rendimento

        mínimo de 4 litros de suco/kg.                         

 00222  FARINHA DE MANDIOCA BRANCA: - Marca.: diamante      QUILO               350.00             4,020         1.407,00

        Acondicionada em embalagem  de  1 kg, contendo no corpo

        da embalagem informações  do fabricante, ingredientes e

        data de validade.  Não  devem  ter  cheiro  azedo,  nem

        manchas de cor escura (mofo).                          

 00224  MUCILON DE ARROZ: - Marca.: mucilon/ nestle         UNIDADE             305.00             3,270           997,35

        Acondicionado em embalagem  de  plástico  resistente de

        230g, com informações  do  fabricante,  ingredientes  e

        data de vencimento  estampado  na embalagem. Deve estar

        seco e bem  solto  no  pacote;  não  ter manchas de cor

        preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo.           

 00225  AVEIA EM FLOCOS: - Marca.: york                     PACOTE            1,630.00             2,740         4.466,20

        aveia em flocos  finos  integral; com glúten; isento de

        gorduras trans; cada  porção de 30g do produto composta

        de no mínimo  17g  de  carboidratos;  0,0g de açúcares;

        4,3g de proteínas;  2,2g  de  gorduras  totais; 0,5g de

        gorduras saturadas; 2,9  de fibra alimentar; 104kcal de

        valor energético; embalagem em caixa com conteúdo de no

        mínimo 200 gramas.                                     

 00226  FARINHA LÁCTEA: - Marca.: maratá                    PACOTE              305.00             8,750         2.668,75
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        farinha láctea, ingrediente  farinha  trigo,  leite  pó

        integral, açúcar, sal,    características   adicionais:

        contém glúten. Pacote com 400g                         

 00263  MOLHO DE MOSTARDA: - Marca.: fugini                 UNIDADE             175.00             3,250           568,75

        Em embalagem de    190g,    contendo   informações   do

        fabricante data de fabricação e prazo de validade.     

 00264  MUCILON DE MILHO: - Marca.: mucilon/ nestle         UNIDADE             250.00             4,080         1.020,00

        Acondicionado em embalagem  de  plástico  resistente de

        230g, com informações  do  fabricante,  ingredientes  e

        data de vencimento  estampado  na embalagem. Deve estar

        seco e bem  solto  no  pacote;  não  ter manchas de cor

        preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo.           

 00267  MAIONESE: - Marca.: soya                            UNIDADE             370.00             5,740         2.123,80

        em embalagem plástica  de 500g, contendo informações do

        fabricante data de fabricação e prazo de validade.     

Empresa: AUGUSTU S  INFORMATICA EIRELI; C.N.P.J. nº 10.433.143/0001-40, estabelecida à R LAURO SODRE 1098, SAO JOSE, Tucuruí PA,

representada neste ato pelo Sr(a). VILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FRANCO, C.P.F. nº 829.214.312-20.                                   

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00008  COPO DESCARTÁVEL 50ML: - Marca.: Copoplast          PACOTE            1,650.00             1,720         2.838,00

        Capacidade 50ml pacote com 100 unidades.               

 00009  COPO DESCARTÁVEL (200ML): - Marca.: Copoplast       PACOTE            3,310.00             3,140        10.393,40

        capacidade 200ml, pacote com 100 unidades.             

 00021  GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL): - Marca.: inv  UNIDADE              58.00            31,480         1.825,84

        icta                                              

        Garrafa térmica com  capacidade  mínima  de  1,0 litro;

        ampola de vidro;    roscável;    revestimento   externo

        plástico resistente.                                   

 00027  CONCHA PARA SERVIR G: - Marca.: Mazetto             UNIDADE             345.00            10,000         3.450,00

        Concha de alumínio  Fundido  em coquilha funda, medindo

        30cm.                                                  

 00028  COPO DE VIDRO 200ML: - Marca.: nadir                UNIDADE             428.00             1,160           496,48

        Copo de vidro tipo americano simples 200 ml.           

 00029  COPO DE VIDRO 340ML: - Marca.: nadir                UNIDADE             370.00             2,700           999,00

        Copo de vidro liso, tipo long drink, capacidade 340 ml,

        transparente e incolor.                                

 00030  FACA DE COZINHA DE INOX C/ CABO DE PLÁSTICO PRETO   UNIDADE             300.00             8,200         2.460,00

        Nº7: - Marca.: tramontina                         

        Com lâmina de aço inoxidável desbastado. Cabo anatômico

        e texturizado que facilita o manuseio e evita que a mão

        escorregue, oferecendo mais  conforto  e  segurança  na

        hora do corte.                                         

 00034  JARRA PÁSTICA 2L: - Marca.: mercoplas               UNIDADE              90.00             5,770           519,30

        Jarra, material plástico,  capacidade  2  L, modelo com

        tampa, cor incolor, aplicação água                     

 00036  PANELA (CALDEIRÃO) 12L: - Marca.: Mazetto           UNIDADE              48.00            60,410         2.899,68

        Panela, material aluminio,        capacidade       12L,

        características adicionais fundo   triplo/com  alças  e

        tampa, tipo caldeirão.                                 

 00041  PRATO DE MESA RASO (VIDRO): - Marca.: duralex       UNIDADE             360.00             4,510         1.623,60

        Prato de mesa  raso  -  Prato  de  mesa raso, em vidro,

        auto-brilho, sem aba,  sem  metais  pesados,  de  maior

        resistência a impacto,    que    não   infiltra   água,

        resistente a detergentes   no   processo   de  limpeza,

        resistente ao risco,  resistente a variações bruscas de

        temperatura, e que  conserve  o  calor do alimento. Com

        22cm de dimensão.  Peso  aproximado:  490  g.  Pode ser

        lavado na máquina de lavar louça.                      

 00047  XÍCARA SEM PIRES 200ML: - Marca.: duralex           UNIDADE             214.00             5,230         1.119,22

        Xícara, material cerâmica, tipo chá, capacidade 200 ml.

 00055  CANECA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: - Marca.: KITMER       UNIDADE           3,340.00             2,210         7.381,40

        Comporta 300 ml,   produzida  em  polipropileno  virgem

        atóxico. Cor verde.                                    
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 00056  PRATO PLÁSTICO PADRÃO FNDE: - Marca.: KITMER        UNIDADE           3,340.00             2,750         9.185,00

        Comporta 600 ml,   produzido  em  polipropileno  virgem

        atóxico. Cor verde.                                    

 00060  COLHER PLÁSTICA PADRÃO FNDE: - Marca.: KITMER       UNIDADE           3,120.00             2,880         8.985,60

        Padrão FNDE. Produzida em polipropileno virgem atóxico.

        Cor verde.                                             

 00093  BALDE SEM TAMPA G: - Marca.: mercoplas              UNIDADE             440.00            10,450         4.598,00

        Em plástico resistente,  alça  de aço, sem tampa, cores

        diversas, cap. 20 litros.                              

 00120  BALDE COM TAMPA G: - Marca.: mercoplas              UNIDADE             232.00            47,410        10.999,12

        Cesto plástico capacidade 100 litros com tampa.        

 00259  PANELA (CALDEIRÃO) 60L: - Marca.: Mazetto           UNIDADE              51.00           272,540        13.899,54

        Panela, material aluminio,        capacidade       60L,

        características adicionais fundo   triplo/com  alças  e

        tampa, tipo caldeirão.                                 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       83.673,18

Empresa: B2G MEDICAL  COMERCIO  DE  PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 22.808.990/0001-21, estabelecida à R ALVARES

CABRAL, Nº 989, SERRINHA, Fortaleza CE, representada neste ato pelo Sr(a). ANGÉLICA RABELO FAGUNDES, C.P.F. nº 116.045.107-90.  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00010  BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA P: - Marca.: ironte     UNIDADE              31.00            39,350         1.219,85

        Bandeja redonda aço   inox   com   espessura:  0,6mm  e

        diâmetro 30cm. Similar ao modelo proposto.             

 00011  BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA G: - Marca.: ironte     UNIDADE              42.00            49,040         2.059,68

        Bandeja redonda aço   inox   com   espessura:  0,6mm  e

        diâmetro 40cm. Similar ao modelo proposto.             

 00019  CANECÃO EM ALUMÍNIO 2L: - Marca.: ceara             UNIDADE              50.00            15,400           770,00

        Canecão de alumínio,  canecão  com  capacidade  de  2L,

        caneca de metal, material alumínio, uso copa e cozinha,

        com cabo de baquelita.                                 

 00031  FACA DE MESA EM AÇO INOX: - Marca.: class           UNIDADE             260.00             2,900           754,00

        Faca com lâmina    temperada,    que    garante   maior

        durabilidade no fio  de  corte  e  maior  resistência à

        corrosão, e por  sua característica de temperabilidade.

        Totalmente feita de aço inox, altamente durável, mantém

        suas características originais, preservando a beleza, a

        higiene e a durabilidade do material.                  

 00032  GARFO DE MESA EM AÇO INOX: - Marca.: class          UNIDADE             315.00             2,900           913,50

        Garfo com dentes   polidos   na   parte  interna,  para

        proporcionar maior conforto   no   uso,   com   formato

        apropriado para a boca e bordas arredondada. Totalmente

        feito de aço    inox,   mantém   suas   características

        originais, preservando a   beleza,   a   higiene   e  a

        durabilidade do material. Próprio para uso diário.     

 00033  JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2 L: - Marca.: nadir    UNIDADE              67.00            22,000         1.474,00

        Jarra, material vidro, capacidade 2 l, modelo com alça,

        características adicionais lisa,          transmitância

        transparente.                                          

 00037  PANELA (CALDEIRÃO) 08L: - Marca.: ceara             UNIDADE              38.00            52,000         1.976,00

        Panela, material aluminio,        capacidade       08L,

        características adicionais fundo   triplo/com  alças  e

        tampa, tipo caldeirão.                                 

 00057  CUSCUZEIRA G: - Marca.: ceara                       UNIDADE              90.00            70,000         6.300,00

        Cuscuzeira tamanho grande nr 30 - padrão industrial, em

        alumínio, alta resistência  e  durabilidade,  com  duas

        alças protetores térmicas,  tampa com puxador redondado

        e de fácil   manuseio,   tela  interna  removível  para

        facilitar a limpeza. 19 Litros                         

 00061  BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR G: - Marca.: ironte  UNIDADE              35.00            69,390         2.428,65

        Bandeja grande em   inox  formato  retangular,  medindo

        aprox. 48cm de comprimento e 32cm de largura.          

 00062  PANELA DE PRESSÃO 4,5L: - Marca.: fulgor            UNIDADE              50.00            24,000         1.200,00

        Panela pressão, material  alumínio  polido,  capacidade

        4,5 L, características  adicionais tampa com sistema de
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        fechamento externo.                                    

 00063  CUSCUZEIRA P: - Marca.: ceara                       UNIDADE              61.00            36,000         2.196,00

        Cuscuzeira tamanho pequena  nr  20 - padrão industrial,

        em alumínio, alta  resistência e durabilidade, com duas

        alças protetores térmicas,  tampa com puxador redondado

        e de fácil   manuseio,   tela  interna  removível  para

        facilitar a limpeza. 3,5 Litros                        

                                                                                           VALOR TOTAL R$       21.291,68

Empresa: R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI; C.N.P.J. nº 18.549.387/0001-03, estabelecida à AV CAIENA, nº 1201,

QUADRA02 B LOTE  012,  RES. VILA RICA, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA, C.P.F. nº

301.568.312-87.                                                                                                                 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00065  ÁGUA SANITÁRIA: - Marca.: ALVEJ                     CAIXA               950.00            18,940        17.993,00

        Composição química hipoclorito  de  sódio, hidróxido de

        sódio, cloreto, cor   incolor,   aplicação   lavagem  e

        alvejante de roupas,  banheiras,  pias.  Tipo comum, em

        embalagem plástica de 1.000ml. Caixa c/ 12 unid.       

 00066  ÁLCOOL LÍQUIDO: - Marca.: MAXX                      UNIDADE             830.00             6,660         5.527,80

        Álcool etílico hidratado para uso doméstico - 46º INPM,

        com registro do   responsável   químico,   registro  no

        Inmetro, com data de envasamento, nº de lote e validade

        na embalagem, com  tampa  de  rosca  para  facilitar  o

        manuseio. Frasco plástico de 1000 ml.                  

 00067  DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL M: - Marca.: MAX  CAIXA               596.00            28,690        17.099,24

        X                                                 

        embalagem de 1  litro,  diversos  aromas, concentrado e

        perfumado. Desinfetante com   alto   poder   germicida,

        fungicida e bactericida,   com   ação  desodorizante  e

        perfumada. Cx c/ 12 unds.                              

 00068  ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO: - Marca.: POLARE  UNIDADE             385.00             6,000         2.310,00

        S                                                 

        tipo bola com  suporte.  Vassoura  sanitária com cerdas

        lisas e formato  anatômico  que acessa todos os cantos.

        Cabo e cepa de plástico. Durável e higiênica.          

 00071  LIMPA ALUMÍNIO: - Marca.: NUTRILAR                  CAIXA               407.00            55,630        22.641,41

        Para limpeza e  clareamento  de  peças  em alumínio, em

        embalagem plástica de  500  ml. À base de ácido alquil.

        caixa c/ 24 unid.                                      

 00077  PEDRA SANITÁRIA: - Marca.: SANY                     UNIDADE           1,900.00             1,360         2.584,00

        bacteriostática pedra com    suporte.    Composto   por

        paradiclorobenzeno, água, carbono       de       sódio,

        paraformadeildo, fragrância, unid. 30g.                

 00078  RODO PEQUENO: - Marca.: POLARES                     UNIDADE             694.00             5,470         3.796,18

        Rodo de Madeira 40cm com Cabo de Madeira 120cm         

 00079  RODO GRANDE: - Marca.: POLARES                      UNIDADE             686.00             9,180         6.297,48

        Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 120cm         

 00083  SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS: - Marca.:  PACOTE            1,090.00             2,750         2.997,50

        SML                                              

        06 micras, cor  preta  ou  azul,  para  uso  doméstico,

        pacote com 10  unidades.  Deverá  estar em conformidade

        com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.       

 00084  SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS: - Marca.:  PACOTE            1,160.00             1,720         1.995,20

        SML                                              

        06 micras, cor  preta  ou  azul,  para  uso  doméstico,

        pacote com 10  unidades.  Deverá  estar em conformidade

        com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.       

 00085  SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 100 LITROS: - Marca.  PACOTE            1,510.00             2,620         3.956,20

        : SML                                             

        06 micras, cor  preta  ou  azul,  para  uso  doméstico,

        pacote com 10  unidades.  Deverá  estar em conformidade

        com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.       

 00087  DETERGENTE LÍQUIDO: - Marca.: NUTRILAR              CAIXA             1,512.00            42,550        64.335,60

        biodegradável, com excelente    ação   desengordurante,
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        neutro e clean,  embalagem  plástica de 500 ml com bico

        regulador para uso  econômico, para lavar louças, caixa

        c/ 24 unid.                                            

 00089  ÁLCOOL ETÍLICO 70%: - Marca.: MAXX                  CAIXA               179.00            86,530        15.488,87

        Álcool etílico, tipo    hidratado,    teor    alcoólico

        70%_(70ùgl), apresentação líquido. Caixa com 12 Unid.  

 00095  LUVAS DE BORRACHA P: - Marca.: VOLK                 PAR                 955.00             4,270         4.077,85

        Para limpeza em  geral,  composta  de borracha de látex

        natural, com revestimento   interno,   reforçada,   com

        superfície externa antiderrapante.  Tamanho  P.  Deverá

        estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

 00098  SODA CÁUSTICA: - Marca.: INDAIÁ                     UNIDADE             380.00            12,890         4.898,20

        sólida, distribuidas em escamas, peso líquido de 950 g,

        concentração mínima de 65 %                            

 00099  DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR: - Marca.: FREE      CAIXA               262.00           102,670        26.899,54

        Composto por perfume,  álcool etílico, nutrido de soja,

        água e propelene (propano, butano). Embalagem com 400ml

        Spray. Caixa com 12 unidades.                          

 00101  PALHA DE AÇO: - Marca.: Q LUSTRO                    FARDO             1,011.00            21,460        21.696,06

        formato retangular, aplicação  limpeza  geral,  textura

        macia e isenta  de  sinais  de  oxidação,  medindo,  no

        mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Fardo 14

        pacotes com 08 unidades.                               

 00102  SABONETE EM BARRA: - Marca.: YPÊ                    UNIDADE             760.00             1,840         1.398,40

        de 90g glicerinado  e  cremoso, embalagem plástica, uso

        adulto, fragrância suave.                              

 00103  ÁLCOOL EM GEL: - Marca.: MAXX                       CAIXA               300.00            47,500        14.250,00

        Álcool etílico limpeza   de   ambientes,  tipo  etílico

        hidratado, aplicação limpeza,   concentração   65ùinpm,

        Apresentação Gel, embalagem c/ 500g. Caixa com 12 Unid.

 00105  DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL G: - Marca.: COM  CAIXA               730.00            24,650        17.994,50

        BATE                                              

        embalagem de 2  litros  diversos  aromas, concentrado e

        perfumado. Desinfetante com   alto   poder   germicida,

        fungicida e bactericida,   com   ação  desodorizante  e

        perfumada. Cx c/ 06 und.                               

 00108  LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS: - Marca.: MAXX QUIMICA   CAIXA               218.00            29,810         6.498,58

        alvejante para cerâmicas,       azulejos,      ardósia,

        sanitários, embalagem de 01 litro caixa c/12unid.      

 00117  SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO (DESENGORDURANTE): - Marc  CAIXA               666.00            36,000        23.976,00

        a.: COMBATE                                       

        Limpador Multiuso Limpeza  Pesada  com  500ml. Composto

        por Alquil benzeno    sulfonato    de   sódio,   álcool

        etoxilado, coadjuvantes, sequestrante,   fragrância   e

        água.                                                  

 00119  ÁLCOOLL LÍQUIDO 92,8 INPM: - Marca.: MAXX           CAIXA                45.00            92,620         4.167,90

        Álcool etílico hidratado  para  uso  doméstico  - 92,8º

        INPM, com registro  do responsável químico, registro no

        Inmetro, com data de envasamento, nº de lote e validade

        na embalagem, com  tampa  de  rosca  para  facilitar  o

        manuseio. Frasco plástico  de  1000  ml.  Caixa  com 12

        unidades.                                              

 00123  COPO DESCARTÁVEL (50ML): - Marca.: CRISTAL COPO     PACOTE            1,430.00             1,730         2.473,90

        capacidade 50ml pacote com 100 unidades                

 00238  LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL M: - Marca.: VOLK         UNIDADE             980.00             3,110         3.047,80

        Luva de segurança   confeccionada  em  látex  (borracha

        natural), superfície lisa. Pulverizada internamente com

        pó de amido, não esterilizada, ambidestra.             

 00241  SACO DE RÁFIA/FIBRA 60KG: - Marca.: PLATI           UNIDADE             560.00             3,300         1.848,00

        Saco de ráfia novo (fibra reforçada, capacidade 60kg)  

 00243  DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL P: - Marca.: MAX  CAIXA               548.00            24,900        13.645,20

        X                                                 

        embalagem de 500  ml,  diversos  aromas,  concentrado e

        perfumado. Desinfetante com   alto   poder   germicida,

        fungicida e bactericida,   com   ação  desodorizante  e

        perfumada. Cx c/ 12 und.                               

 00248  CERA LÍQUIDA: - Marca.: ZUPP                        CAIXA                31.00            47,230         1.464,13
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        líquida, incolor, auto  brilho  com  cera  de carnaúba,

        parafina resina alcalina    solúvel,    de   polimento,

        conservante, perfumada, 500ml,  incolor,  caixa  c/  12

        unid.                                                  

 00249  ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM: - Marca.: MAXX  CAIXA                52.00           102,530         5.331,56

        Frasco com 1 litro. Cx com 12 frascos.                 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      320.690,10

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  compromisso de 
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente 
comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer 
uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na 
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ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital 
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de 
acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 
designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com 
discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 
administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a 
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, 
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
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I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
          365                365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2020-013-PMGP, a 
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal 
da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 
contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
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processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 
e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 
igual oportunidade de negociação.

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

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

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
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técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as 
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, 
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

 A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material.

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

 Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
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- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 
com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, 
constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das 
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 

RUA PEDRO SOARES S/N



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do  fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  9/2020-013-PMGP e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de GOIANÉSIA DO PARÁ, com exclusão 
de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas que também o subscrevem.

 GOIANÉSIA DO PARÁ-PA, 26 de Agosto de 2020

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
C.N.P.J.  nº  83.211.433/0001-13

CONTRATANTE

DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI - ME
C.N.P.J. nº 24.176.120/0001-02

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J. nº 10.433.143/0001-40

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 22.808.990/0001-21
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CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
C.N.P.J. nº 18.549.387/0001-03

CONTRATADO
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