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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2020 

 
O MUNICÍPIO DE MUANÁ por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 28 de Maio, 
nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825-000 - Muaná/PA, CNPJ: 05.105.200/0001-22, 
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDER AZEVEDO MAGALHÃES, portador 
do CPF nº 302.572.982-15 e RG nº 1826596 PC/PA, em Conivência a, doravante 
denominado CONTRATANTE e a EMPRESA H G RIBEIRO EIRELI, SEDE NA, RUA 
SIQUEIRA MENDES, Nº 43, BAIRRO CIDADE VELHA, BELÉM – PA – CEP: 
66.020-600, Inscrita no CNPJ sob nº 30.725.513/0001-20, Inscrição Estadual nº 
15.607.141-0, neste ato representado por EVINHA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO, 
portadora do RG sob nº 2463141 PC/PA e do CPF sob Nº 386.493.062-68, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2020, publicada no Jornal Amazônia 
e Diário Oficial da União de 14/04/2020, 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 nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, 9.488 de 2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, 
especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do Pregão nº. 05/2020, que é 
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. MARCA PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

Achocolatado em Pó: Pó 
instantâneo, cor marrom 
escuro, enriquecido com 
vitamina A, C, D e vitamina 
do complexo B e fonte de 
Ferro. Embalagem 
aluminizada contendo de 
400 g até 1 Kg do produto. 
Embalagem secundária 
acondicionado em fardos 
plásticos transparentes de 

Kg 1.980 ITALAC R$ 17,50 R$ 34.650,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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até 10 Kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

2 

Açaí Pasteurizado: 
Embalagem plásticas limpas 
e resistentes, vedadas, 
transparentes de polietileno 
de 1 Kg. Deve conter 
identificação do produto, 
registro no órgão 
competente, informações 
nutricionais, data de 
fabricação e validade. Além 
disso deve apresentar o 
nome do produto formal 
acrescido da modalidade 
fornecedora. 
Acondicionados em 
embalagem secundária de 
fardos plásticos de até 20 
Kg. Validade não inferior a 
180 dias após a data de 
entrega. 

Kg 1.850 
DELICIA 

TROPICAL 
R$ 18,00 R$ 33.300,00 

3 

Açúcar triturado: Amorfo de 
1ª qualidade, embalados em 
sacos plásticos íntegros, 
resistentes, hermeticamente 
fechados, contendo 1 Kg do 
produto, acondicionado em 
fardos plásticos 
transparentes de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 8.980 GUANAPARA R$ 3,45 R$ 30.981,00 

4 

Almondega bovina com 
molho de tomate: Contendo 
os seguintes ingredientes: 
carne bovina, 
mecanicamente separada 
de carne, água, extrato de 
tomate, farinha de trigo, 
farinha de rosca, fécula de 
mandioca, proteína vegetal, 
especiarias, sal, açúcar, 
estabilizante tripolifosfato de 
sódio corante amarelo. 
Registro no MAPA, e 
rotulagem de acordo com as 
normas vigentes. Lata c/ 
830g / fardo de 12 latas. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 3.390 ODERICH R$ 19,90 R$ 67.461,00 

5 

Alho puro triturado: Produto 
sem adição de sal e 
temperos, embalados em 
potes plásticos, atóxico, 
hermeticamente fechados, 

Kg 480 ALHOREI R$ 32,00 R$ 15.360,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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limpos e resistentes, com 
capacidade de até 200 g. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

6 

Arroz tipo 1: Tipo 1, classe 
longo fino, sub-grupo polido, 
acondicionado em saco 
polietileno transparente, 
atóxico, limpo, não violado e 
resistente com capacidade 
de 1 Kg; Embalagem 
secundária: fardos plásticos 
lacrados. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Kg 13.120 ZILMAR R$ 4,15 R$ 54.448,00 

7 

Biscoito doce (tipo maria): 
Acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, 
hermeticamente vedados, 
com no mínimo 400g e 
embalados em caixas de 
papelão limpas, íntegras e 
resistentes. Diversos 
sabores. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Kg 3.100 TRIGOLINO R$ 12,90 R$ 39.990,00 

8 

Biscoito doce (tipo 
rosquinha) sabor leite: 
Acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, 
hermeticamente vedados, 
com no mínimo 400g e 
embalados em caixas de 
papelão limpas, íntegras e 
resistentes. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Kg 2.450 TRIGOLINO R$ 13,10 R$ 32.095,00 

9 

Biscoito doce (tipo 
maizena): Acondicionado 
em pacotes plásticos, 
atóxicos, hermeticamente 
vedados, com no mínimo 
400g e embalados em 
caixas de papelão limpas, 
íntegras e resistentes. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 930 TRIGOLINO R$ 13,50 R$ 12.555,00 

10 

Biscoito salgado (tipo cream 
cracker): Acondicionado em 
pacotes plásticos, atóxicos, 
hermeticamente vedados, 
com no mínimo 400g e 
embalados em caixas de 
papelão limpas, íntegras e 
resistentes. Validade não 

Kg 5.030 TRIGOLINO R$ 12,50 R$ 62.875,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

11 

Carne bovina agulha 
(acém): Carne bovina, 
limpa, sem osso, congelado 
a -18 °C, embaladas à 
vácuo, acondicionadas em 
sacos plásticos de 
polietileno, papelão em 
perfeitas condições, 
lacradas, com validade 
mínima de 90 dias a partir 
da data de entrega nas 
unidades de educação. 

Kg 3.550 MAFRIPAR R$ 29,90 R$ 106.145,00 

12 

Carne bovina moída: Carne 
bovina, limpa, sem osso, 
congelado a -18 °C, 
embaladas à vácuo, 
acondicionadas em sacos 
plásticos de polietileno, 
papelão em perfeitas 
condições, lacradas, com 
validade mínima de 90 dias 
a partir da data de entrega 
nas unidades de educação. 

Kg 3.600 MAFRIPAR R$ 16,90 R$ 60.840,00 

13 

Charque: Carne bovina 
salgada e descerrada de 1ª 
qualidade (no máximo 10% 
de gordura), embalada em 
saco plástico transparente e 
atóxico, limpos, não violados 
e resistentes. A embalagem 
deve conter externamente 
os dados de identificação e 
procedência e o registro em 
órgão competente (S.EI. ou 
S.I.F). Embalagem: caixa 
com 30 Kg com pacotes de 
5 Kg cada. Validade n 

Kg 5.790 FAVORITO R$ 31,95 R$ 184.990,50 

14 

Colorífico: Condimento, 
apresentação individual, 
aspecto físico pó, corante 
natural de urucum. 
Acondicionado em sacos de 
polietileno, integro, atóxico, 
resistente, vedado 
hermeticamente. Cada 
embalagem dever conter até 
200 g. Validade não inferior 
a 180 dias após a data de 
entrega. 

Kg 250 MARANATA R$ 9,90 R$ 2.475,00 

15 

Creme de leite: 
Ingredientes: Creme de 
Leite, Leite em pó, 
Espessantes/ goma guar, 
Locusta e carragena, 

Und 9.960 LEITE BOM R$ 3,40 R$ 33.864,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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estabilizante citrato de 
sódio. Embalagem de 200g. 

16 

Extrato de tomate 
tradicional: Acondicionados 
em embalagem metálica ou 
saches de até 400 g, 
íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, 
acondicionados em caixas 
de papelão resistentes de 
até 10 Kg. Produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 180 dias a partir da data 
de entrega. 

Und 1.100 PREDILECTA R$ 4,80 R$ 5.280,00 

17 

Farinha de farofa – 
Embalados em sacos 
plásticos íntegros, 
resistentes, hermeticamente 
fechados, contendo 1 Kg do 
produto, acondicionado em 
fardos plásticos 
transparentes de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 1.230 YOKI R$ 4,25 R$ 5.227,50 

18 

Frango - Coxa e sobrecoxa 
com osso, congelado a -
18ºC. Embalagem primária: 
Bandeja de poliestireno de 1 
Kg envolvidas em sacos 
plásticos de polietileno liso, 
atóxico, não violado, 
resistente, ou sacos 
plásticos de 1 Kg de 
polietileno liso, atóxico, não 
violado e resistente. 
Embalagem secundária: 
Caixas de papelão em 
perfeitas condições, 
lacradas, com identificação 
do produto, validade e peso 
aparente. O produto deve 
apresentar validade não 
inferior a 90 dias a partir da 
data de entrega. 

Kg 3.580 JAGUAFRANGOS R$ 15,75 R$ 56.385,00 

19 

Frango - Filé de peito de 
frango, sem osso, 
congelado a -18ºC. 
Embalagem primária: 
Bandeja de poliestireno de 1 
Kg envolvidas em sacos 
plásticos de polietileno liso, 
atóxico, não violado, 
resistente, ou sacos 
plásticos de 1 Kg de 

Kg 5.120 AMERICANO R$ 16,50 R$ 84.480,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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polietileno liso, atóxico, não 
violado e resistente. 
Embalagem secundária: 
Caixas de papelão em 
perfeitas condições, 
lacradas, com identificação 
do produto, validade e peso 
aparente. O produto deve 
apresentar validade não 
inferior a 90 dias a partir da 
data de entrega. 

20 

Feijão rajado tipo 1: 
Acondicionado em saco de 
polietileno transparente, 
atóxico, limpo, não violado e 
resistente com capacidade 
de 1 Kg; Embalagem 
secundária: fardos plásticos 
lacrados de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 2.770 GAMALOPES R$ 9,90 R$ 27.423,00 

21 

Feijão preto tipo 1 - 
Acondicionado em saco de 
polietileno transparente, 
atóxico, limpo, não violado e 
resistente com capacidade 
de 1 Kg; Embalagem 
secundária: fardos plásticos 
lacrados de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 1.320 GAMALOPES R$ 9,90 R$ 13.068,00 

22 

Feijão carioquinha tipo 1: 
Classe carioquinha, 
acondicionado em saco de 
polietileno transparente, 
atóxico, limpo, não violado e 
resistente com capacidade 
de 1 Kg; Embalagem 
secundária: fardos plásticos 
lacrados de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 3.750 GAMALOPES R$ 9,90 R$ 37.125,00 

23 

Fubá de milho: Tipo flocão, 
em pacote livre de matéria 
terrosa, parasito e larvas. 
Embalagem plástica de 400 
a 1.000 g, acondicionadas 
em fardos plásticos 
transparentes de até 1 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 900 YOKI R$ 4,49 R$ 4.041,00 

24 

Leite condensado: 
Ingredientes: Leite integral, 
e/ou leite em pó, açúcar e 
lactose. Embalagem a 200g. 

Und 8.500 ITALC R$ 4,49 R$ 38.165,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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25 

Leite de coco: Ingredientes: 
leite de coco, água, 
conservadores INS 202, INS 
211 e INS 223, Acidulante 
INS 330, Espessante INS 
466, INS 412 e INS 415. 
Estabilizante INS 460; 
Emulsificantes INS 435 e 
INS 471. Não contém 
glúten. Embalagem de 200 
ml. 

Und 1.950 BOM COCO R$ 3,69 R$ 7.195,50 

26 

Leite em pó integral: 
Embalado em sacos 
aluminizados de 400 g a 
1.000 g ou em latas de 
flandres ou alumínio, isenta 
de ferrugem, não 
amassadas, resistentes e 
não violada, com 
capacidade de 400 g a 
1.000 g, acondicionados em 
caixas ou fardos de papelão 
de até 10 Kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega no depósito 
da FMAE. O leite em pó 
deve apresentar um 
rendimento no mínimo de 28 
copos de 200 ml para 1 Kg 
de produto.  

Kg 6.500 CCGL R$ 34,00 R$ 221.000,00 

27 

Macarrão tipo espaguete: 
Embalagens plásticas de 
polietileno, resistente de até 
500 g, acondicionadas em 
fardos plásticos 
transparentes, totalizando 
até 15 Kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Kg 5.320 TRIGOLINO R$ 6,49 R$ 34.526,80 

28 

Macarrão tipo parafuso: 
Embalagens plásticas de 
polietileno, resistente de até 
500 g, acondicionadas em 
fardos plásticos 
transparentes, totalizando 
até 15 Kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega no depósito 
da FMAE. 

Kg 2.200 TRIGOLINO R$ 6,49 R$ 14.278,00 

29 

Massa de sêmola tipo Ave 
Maria: Embalagens plásticas 
de polietileno, resistente de 
até 500 g, acondicionadas 
em fardos plásticos 
transparentes, totalizando 
até 15 Kg. Validade não 

Kg 3.100 TRIGOLINO R$ 8,49 R$ 26.319,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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inferior a 180 dias após a 
data de entrega no depósito 
da FMAE. 

30 

Massa de sêmola tipo 
alfabeto: Embalagem 
primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 1 Kg, 
acondicionado em caixa de 
papelão com total de até 12 
Kg. Rotulagem de Acordo 
com as normas vigentes. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 960 AMALIA R$ 10,90 R$ 10.464,00 

31 

Margarina: Óleos vegetais 
líquidos e hidrogenados, 
água, sal, cloreto de 
potássio, soro de leite, 
reconstituído, Vitamina A 
(1.500 U.I/100g), 
emulsificantes: mono e de 
glicerídeos de ácidos 
graxos, lecitina de soja e 
ésteres de poli glicerol de 
ácidos graxos, 
aromatizantes, conservador 
benzoato de sódio.  
Embalagem em 250g. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega 
no depósito da FMAE. 

Und 210 PRIMOR R$ 3,40 R$ 714,00 

32 

Milho branco tipo 1: 
Embalagem plástica de até 
1 Kg, acondicionado em 
fardos plásticos 
transparentes de até 20 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 1.980 YOKI R$ 7,49 R$ 14.830,20 

33 

Mingau sabor chocolate: 
Mistura para preparo de 
mingau sabor chocolate. 
Ingredientes: açúcar, amido 
de milho, leite em pó, 
maltodextrina, cacau em pó, 
farinha micronizada de soja, 
gordura vegetal 
hidrogenada, sal, mistura de 
vitaminas (Vitamina A, B1, 
B6 e C, niacina, ferro e 
zinco). Embalagem de 1 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 820 MAISENA R$ 39,95 R$ 32.759,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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34 

Mingau de farinha láctea: 
Mistura para preparo de 
mingau de farinha láctea. 
Ingredientes: açúcar, amido 
de milho, leite em pó, 
maltodextrina, farinha 
micronizada de soja, extrato 
de malte, gordura vegetal 
hidrogenada, sal, mistura de 
vitaminas (Vitamina A, B1, 
B6 e C, niacina, ferro e 
zinco). Embalagem de 1 Kg. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 820 MARATA R$ 22,90 R$ 18.778,00 

35 

Óleo de soja: Embalados 
em garrafas de polietileno 
com capacidade de 900 ml. 
Acondicionados em caixas 
de papelão, limpas, íntegras 
e resistentes de até 12 litros. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Litro 1.860 SOYA R$ 6,49 R$ 12.071,40 

36 

Ovo de galinha: Ovo 
tamanho grande (peso entre 
55g e 59g por unidade), 
acondicionado em bandeja 
ondulada de papelão, 
acondicionada em caixa de 
papelão totalizando 360 
unidades. 

Und 9.500 AVINE R$ 0,70 R$ 6.650,00 

37 

Pão de massa fina: 
Embalado em sacos 
plásticos resistentes, com 
peso médio de 50 g por 
unidade de pão, totalizando 
até 30 unidades por 
pacotes. O produto deverá 
ser entregue no máximo 2 
dias após a data de 
fabricação e conter 
informações em rotulagem 
pertinente ao produto 
(Validade, fabricação, 
informação tradicional). 

Und 6.900 MASSALEVE R$ 0,80 R$ 5.520,00 

38 

Peixe em conversa ao óleo, 
tipo sardinha: Lata em folha 
de flandres e verniz 
sanitário, isenta de 
ferrugem, não amassadas, 
resistentes e não violadas; 
sardinha em conserva 
elaborado com pescado 
íntegro, fresco, limpo 
eviscerado, sem escamas, 
sem espinhas, conservadas 
em óleo comestível com sal 

Kg 1.200 
GOMES DA 

COSTA 
R$ 36,00 R$ 43.200,00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG
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Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

39 

Pó de canela: Embalagem 
primária de tubo plástico 
contendo 35g. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Und 380 KITANO R$ 7,50 R$ 2.850,00 

40 

Sal refinado iodado: Cloreto 
de sódio refinado, 
acondicionado em sacos 
plásticos de 1 Kg. 
Embalagem secundária: 
Fardos plástico transparente 
com capacidade de 10 Kg. 
Validade não inferior a 220 
dias após a data de entrega. 

Kg 1.120 NOTA10 R$ 1,70 R$ 1.904,00 

41 

Salsicha em lata: 
Ingredientes: carne bovina, 
carne suína, água, toucinho, 
sal, molho de tomate feito 
com polpa de tomate 
(extrato de tomate), água, 
amido de milho, cebola, 
alho. Não pode conter soja. 
Lata com 830g / fardo de 12 
latas. Validade não inferior a 
180 dias após a data de 
entrega. 

Kg 120 BORDON R$ 24,99 R$ 2.998,80 

42 

Suco concentrado de 
acerola: Embalagem tetra 
pack de 220 ml, sem 
necessidade de 
refrigeração, 
acondicionados em caixas 
de papelão. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Litro 890 DAFRUTA R$ 11,00 R$ 9.790,00 

43 

Suco concentrado de caju: 
Embalagem tetra pack de 
220 ml, sem necessidade de 
refrigeração, 
acondicionados em caixas 
de papelão. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Litro 1.450 DAFRUTA R$ 9,95 R$ 14.427,50 

44 

Suco concentrado de 
goiaba: Embalagem tetra 
pack de 220 ml, sem 
necessidade de 
refrigeração, 
acondicionados em caixas 
de papelão. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Litro 480 DAFRUTA R$ 8,90 R$ 4.272,00 
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45 

Tempero pronto completo: 
Produto de boa qualidade, 
completo, apresentando em 
sua composição alho e 
condimentos próprios. Copa 
de 300g. Validade não 
inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Und 250 DUSUL R$ 6,99 R$ 1.747,50 

46 

Vinagre de álcool: 
Embalagem em recipiente 
de polietileno, íntegro, 
atóxico, resistente, vedados 
hermeticamente, contendo 
até 1L. Validade não inferior 
a 180 dias após a data de 
entrega no depósito da 
FMAE. 

Litro 1.490 MARATA R$ 4,00 R$ 5.960,00 

47 

Cebola regional: Fresca de 
boa qualidade, livre de 
sujidades, embalagens de 
até 5 Kg, acondicionadas 
em basquetas de até 30 Kg. 

Kg 970 BRCEBOLA R$ 7,90 R$ 7.663,00 

48 

Batata inglesa regional: 
Fresca de boa qualidade, 
livre de sujidades, 
embalagens de até 5 kg, 
acondicionadas em 
basquetas de até 30 Kg. 

Kg 1.500 BR BATATA R$ 9,35 R$ 14.025,00 

49 

Cenoura regional: Fresca, 
de boa qualidade, livre de 
sujidades, embalagens de 
até 5 Kg, acondicionadas 
em basquetas de até 30 Kg. 

Kg 3.330 BR CENOURA R$ 9,90 R$ 32.967,00 

50 

Tomate regional: Fresco, de 
boa qualidade, casca lisa e 
consistente, livre de 
sujidades, embalagem de 
até 5 Kg, acondicionados 
em basqueta de até 20 Kg. 

Kg 300 BR TOMATE  R$ 11,90 R$ 3.570,00 

51 

Chuchu: Fresco, de boa 
qualidade, livre de 
sujidades, embalagens de 
até 5 kg, acondicionados em 
basquetas de até 30 Kg. 

Kg 1.850 BR CHUCHU R$ 3,99 R$ 7.381,50 

52 

Repolho: Fresco, de boa 
qualidade, casca lisa e 
consistente, livre de 
sujidades, embalagem de 
até 5 Kg, acondicionados 
em basquetas de até 20 Kg. 

Kg 1.850 BR REPOLHO  R$ 11,90 R$ 22.015,00 

PREÇO TOTAL R$ 1.623.101,20 

 
 
3. VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 
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assinatura, podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 
 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. 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). 

4.2. 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 mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

4.5. 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. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou. 
4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 
4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

4.8. 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: 
4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 
4.8.2. A pedido do fornecedor.  

 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo 
ao edital. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 

 
Muaná/PA, 03 de Junho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Muaná 
EDER AZEVEDO MAGALHÃES 

Contratante 
 
 
 
 
 
 
 
 

H G RIBEIRO EIRELI  
CNPJ nº 30.725.513/0001-20 

Contratada 
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