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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230050 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9/2023-0003-FME 

 

 

Aos Vinte e Três dias do mês de fevereiro de 2023 na sede da Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória do Xingu – SEMED, inscrita no CNPJ: 14.811.402/0001-80, na Avenida Manoel Félix de 

Farias nº 838, Bairro Centro, na cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, o Ilmo. Sr. Secretário 

Municipal de Educação GRIMÁRIO REIS NETO, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 

2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de 

Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, e das demais normas legais 

aplicáveis, em face da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica SRP nº 9/2023-003-

FME, para REGISTRO DE PREÇOS, processo licitatório n.º 007/2023, RESOLVE registrar os 

preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas 

alcançadas e nas quantidades cotada, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes nas Leis e Decretos supracitados, registrar os preços dos produtos 

Apresentados pelas empresas classificadas em primeiros lugares, conforme resultado obtido na Ata 

de Realização do Pregão Eletrônico de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento. Esse 

termo está vinculado ao edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-003-FME, autorizado no processo 

licitatório nº 007/2023 (art. 55, XI).  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de gêneros 

alimentícios destinados a atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar da 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – PA, especificados no Termo de Referência, 

anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-003-FME, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

 

2.1 - Os preços registrados, as especificações dos objetos, as quantidades, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem:  

a) - Fornecedor O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME (MERCADÃO DAS CARNES), com sede 

na Rua São Francisco s/n, Bairro Liberdade, CEP: 68.375-348, na cidade de Altamira/PA, e-mail: 

bovinorte@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 03.623.513/0001-47, neste ato representada pelo 

seu proprietário Sr. OSVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, solteiro, portador 

da Carteira Nacional de Habilitação n.º 00170393280 DETRAN/PA e do CPF nº 604.912.482-53, 

Celular: (093) 99135-5708, residente e domiciliado na Av. João Coelho nº 1352, Bairro Brasília, na 

cidade de Altamira/PA. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

17 

CARNE MOÍDA. -Especificação: Carne Bovina - 

Tipo Moída Dianteira de 1º Qualidade, sem osso tipo 

paleta ou, acém, sem pelanca, sem gordura, 

frigorifico 

santa cruz 
Kg 15.000 31,14 467.100,00 
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congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios, embalada em embalagem própria, sem 

sujidades e ação de micróbios. Em condições 

Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, 

não amolecida e nem pegajosa cor própria da espécie 

sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor 

próprio. Parte do Boi: Coxão mole, Acém duro, 

Alcatra, Contra-filé e Patinho. 

24 

FRANGO INTEIRO CONGELADO -Especificação: 

Semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, com 

aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 

parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico, peso em média 2kg, sem 

tempero, de boa qualidade. 

americano Kg 6.000 13,16 78.960,00 

46 

QUEIJO MUSSARELA FATIADO -Especificação: 

produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de 

massa semidura, cor branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemente salgado. Pacotes com 

até 03 kg. 

mana Kg 2.000 43,11 86.220,00 

48 APRESUNTADO FATIADO. perdigão Kg 1.000 27,99 27.990,00 

VALOR TOTAL 660.270,00 

 

a-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos) conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

estimado de R$ 660.270,00 (Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Setenta Reais).  

 

b) Fornecedor SOUZA & FADANELLI LTDA (MERCADO GAM), inscrito no CNPJ sob o nº. 

14.564.846/0001-69, com sede na Acesso dois nº 3715, Bairro Sudam II, na cidade de Altamira/PA, 

e-mail: mercadogam01@hotmail.com – Fone: (93) 3515-0457, (93) 99126-2565, neste ato 

representado pelo Proprietário Sr. FRANCISCO CANIDE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

representante da empresa, portador da Carteira de Identidade - RG nº 1515394 SEGUP/PA e CPF n° 

253.036.512-15, residente e domiciliado na Rua 1 nº 1620 – Fundos, Bairro Sudam II, na cidade de 

Altamira/PA. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

02 

ARROZ BRANCO-Especificação: tipo 1, longo fino, 

constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade 

máxima 15%, isento de sujidades e materiais 

estranhos, embalagem de 1 kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até 

o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitam longo fino, tipo I, cor 

branca polida, e sem sujidades / parasitas / larvas / 

bolores, subgrupo polido. Pacote de 1 kg e Fardo com 

até 30Kg. 

Milbom Kg 25.000 4,75 118.750,00 

05 

AÇUCAR -Especificação: Tipo cristal. Obtido de 

cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, 

sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%P/P 

e umidade máxima de 0,3% P/P, sem fermentação, 

isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e 

Safira Kg 20.000 4,10 82.000,00 
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detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos 

plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 

01 kg, acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 meses a partir da data da entrega na 

unidade requisitante cor clara, sem umidade e sem 

sujidades, Pacote com 1 kg, e fardo com até 30 kg. 

16 

COLORÍFICO (COLORAU) -Especificação: em pó 

fino homogenio, obtido de frutos maduros de urucum, 

limpos, dessecados e moídos, de coloração amarela, 

com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento 

de materiais estranhos e a sua espécie. Acondicionado 

em saco plástico transparente e atóxico, 

hermeticamente vedado e resistente, embalado em 

caixa de papelão reforçado. Pacote c/ 250g. 

Imperial Und 2.000 4,05 8.100,00 

19 

FARINHA LÁCTEA. -Especificação: Sabor Natural, 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, 

minerais, sal e aromatizantes, contendo glúten. Valor 

nutricional em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g 

de proteína e 2,5g de lipídio - embalagem pote de 

polietileno ou lata de alumínio com 400g. 

Nestle Und 1.500 13,10 19.650,00 

20 

FEIJÃO CARIOQUINHA -Especificação: Tipo 1, 

classe carioquinha, In Natura, novo, constituído de 

grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima 

de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura 

de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg 

em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos 

não violados, resistentes que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Pacote de 1kg,fardo com até 30kg 

Tio Beto Kg 6.000 9,30 55.800,00 

21 

FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI) -Especificação: 

Tipo I, classe caupi, novo, constituído de grãos 

inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 

15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de 

outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo acondicionados 

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 

1kg; fardo com até 30Kg. 

Tio Beto Kg 3.000 9,05 27.150,00 

22 

FEIJÃO PRETO Especificação: Tipo I, classe preto, 

novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor 

de umidade máxima de 15%, isento de material 

terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 

Tio Beto Kg 3.000 9,10 27.300,00 
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espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até 

o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg; fardo 

com até 30 Kg 

26 

LEITE EM PÓ INTEGRAL-Especificação: Contendo 

no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes 

plásticos aluminizados, limpos não violados, 

resistente, que garantam a integridade do produto até 

o momento de consumo, contendo 200g. 

Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de 

papelão limpa, integra e resistente. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto e número do 

registro. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 10 (dez) meses a parti da data de entrega 

na unidade requisitante. 

Italac Und 80.000 7,92 633.600,00 

27 

LEITE FÓRMULA INFANTIL. -Especificação: De 

partida, favorecendo as defesas imunológicas nos 

primeiros meses de vida. Adição de LCPUFAS para a 

modulação da resposta imunológica. Carboidratos: 

100% lactose. Lata de 400 gramas. 

Nestle Und 150 41,00 6.150,00 

33 

ÓLEO DE SOJA TIPO 1 -Especificação: Refinado, 

tipo 1, sem colesterol, contendo naturalmente ômega 

3, embalagem limpa, garrafa plástica de 900ml, não 

amassados, sem estufamentos, resistentes, que 

garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedências, informação 

nutricional, número de lote, data de válida de 

quantidade do produto e número do registro. P 

produto deverá apresentar validade mínima de 

10(dez) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem primária c/garrafas de 

900ml. caixa c/até 20 unidade 

Comigo Und 5.000 10,69 53.450,00 

37 

SAL IODADO REFINADO -Especificação: Cloreto 

de sódio, iodado de potássio e antiumectante INS 535 

(ferrocinato de sódio) Pacote com 1kg, fardo com até 

30 kg. 

Favorito Kg 2.000 1,48 2.960,00 

44 

CHARQUE BOVINO PACOTE COM 500G -

Especificação: Preparado com carne bovina ponta de 

agulha de boa qualidade salgada, seca, de consistência 

firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 

sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalado a 

vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos, não violados, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 

resistente. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade mínima 

Jau Primer Kg 8.000 23,00 184.000,00 
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de 30 dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

45 

FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL -

Especificação: Fina, seca, branca ou amarela, deverá 

ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, 

isenta de matérias estranhas e parasitas, não poderá 

estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem: 

Primária: saco de polietileno atóxico, transparente, 

resistente, termo soldado, com capacidade para 01 kg 

- Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 

transparente, termos soldado ou fechado com fita 

adesiva plastificada com capacidade para até 30 kg. 

Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 

Tio Beto Kg 2.000 8,16 16.320,00 

47 

ACHOCOLATADO EM PÓ -Especificação: Em pó, 

instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em 

pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou 

soro, extra, constituído de pó fino e homogenio, isento 

de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, 

admitindo teor de umidade máxima de 

3%.acondicionado em pacote de polietileno, 

recipiente de polietileno ou de folha de flandres, 

íntegro resistente,  vedado hermeticamente e limpo. 

Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do 

produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. 

Apyi Und 6.000 6,12 36.720,00 

50 

BISCOITO DOCE DE COCO -Especificação: tipo 

rosca, de sabor coco, cor e odor caracteristico, textura 

crocante, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400g, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação de validade. Isento de 

sujidade, parasitas larvas e material estranho. Sem 

gordura trans. validade mínima de 06(seis) meses, a 

contar da data de entrega. 

Belcoco Und 9.000 6,45 58.050,00 

51 

BISCOITO DOCE CHOCOLATE -Especificação: 

tipo rosca, de sabor chocolate, cor e odor 

característico, textura crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 400g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

de validade. Isento de sujidade, parasitas larvas e 

material estranho. Sem gordura trans. validade 

mínima de 06(seis) meses, a contar da data de entrega. 

Belma Und 9.000 5,35 48.150,00 

53 

CAFÉ EM PÓ (UND) Especificação: Torrado e 

moído, não contém gluten; embalagem:250g; 

embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela 

associação brasileira da indústria do café ABIC; 

validade 90 dias após o empacotamento; rotulagem 

segundo os padrões da resolução nº 259 de 

20/09/2002 do ms. 

Marata Und 15.000 8,50 127.500,00 

64 

TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 

Especificação: Tempero completo sem pimenta 

especificação : tempero completo - sem pimenta, com 

Ariane Und 1.000 5,05 5.050,00 
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alho, sal, orégano, manjericão, salsa, coentro, cebola, 

alecrim e louro, desidratados e moídos, embalagem 

plástica, tipo pote contendo 300 g, prazo mínimo de 

validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

65 

VINAGRE DE ÁLCOOL -Especificação: Branco, 

isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e 

minerais estranhos, livre de sujidades, material 

terroso, e detritos de animais e vegetais, 

acondicionado em frasco plástico com tampa 

inviolável, hermeticamente fechado. Embalagem 

primária c/ garrafas de 500ml. 

Marata Und 2.500 2,61 6.525,00 

73 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER -

Especificação: Composição básica: farinha de trigo, 

gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais 

substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 

no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão 

limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Belma Und 12.000 5,50 66.000,00 

74 

MARGARINA 250GR -Especificação: Produzida 

exclusivamente de gordura vegetal, com adição de 

sal., em potes de polipropileno com lacre de papel 

aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que 

garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

Primor Und 4.500 4,00 18.000,00 

75 

FLOCOS A BASE DE ARROZ- Especificação: 

Flocos a base de arroz (flocão de arroz), pré-cozido, 

adicionado de vitaminas e minerais, 1° qualidade, 

com características sensoriais preservadas. 

Acondicionado em embalagem de 360 gramas, em 

material de polietileno atóxica, resistente, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 

selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a 

contar da data de entrega. 

Bonoarroz Und 500 3,34 1.670,00 

76 

FLOCOS A BASE DE MILHO -Especificação: 

Flocos a base de milho (flocão de milho), pré-cozido, 

adicionado de vitaminas e minerais, 1° qualidade, 

com características sensoriais preservadas. 

Acondicionado em embalagem de 500 gramas, 

material de polietileno atóxica, resistente, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 

selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a 

contar da data de entrega. 

Bonomilho Und 6.000 3,50 21.000,00 

78 
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRAMAS -

Especificação: Vitaminado, tipo espaguete, cor 
Paulista Und 16.000 4,10 65.600,00 
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amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 

especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta 

de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida 

umidade máxima 13%, Embalagem de 500g, em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo acondicionados 

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de Identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

79 

MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS -

Especificação: Molho de tomate: concentrado, 

produto resultante da concentração da polpa de tomate 

por processo tecnológico preparado com frutos 

maduros selecionados sem pele, sem sementes e 

corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, 

acondicionada em latas de 340g, de flandres, com 

verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem 

vazamento, corrosão interna, e outras alterações, 

acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, 

resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto e número do 

registro. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega 

na unidade requisitante. 

Ole Und 9.000 4,15 37.350,00 

81 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 500 

GRAMAS -Especificação: Obtida por processamento 

tecnológico adequado, a partir de farinha de soja 

desengordurada, proteína isolada de soja e proteína 

concentrada de soja. Deve apresentar umidade 

máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 

50%. Acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e 

material estranho. Validade mínima de6 meses a 

contar da data de entrega. 

Sinha Und 3.000 12,32 36.960,00 

Valor Total 1.763.805,00 

 

b-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

estimado de R$ 1.763.805,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Três Mil e Oitocentos e 

Cinco Reais).  

 

c) Fornecedor RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

14.979.866/0001‐09, com sede na Av. Perimetral, esq. com a Trav. Minas Gerais nº 3297, Bairro: 

Sudam II, CEP: 68.374-274 na cidade de Altamira-PA, e-mail: marciopena1310@gmail.com, 

telefone (93) 99106-6113, através de seu Sócio Sr. MARCIO PENA GOMES, casado, brasileiro, 

residente e domiciliado  na Av. Perimetral, esq. com a Trav. Minas Gerais nº 3297, Bairro: Sudam II, 
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CEP: 68.374-274 na cidade de Altamira-PA, portador do CPF: 083.398.777-12 e da Carteira de 

Identidade – RG: 120261490 IFP/RJ. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

07 

BATATA INGLESA -Especificação: Lavada, lisa, de 

primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, 

parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem 

manchas, sem fungos. 

goiás Kg 9.000 7,30 65.700,00 

11 

BETERRABA -Especificação: Lavada, lisa, de 

primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, 

parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem 

manchas, sem fungos. 

goiás Kg 5.000 5,80 29.000,00 

14 

CENOURA-Especificação: Especial de Primeira, sem 

rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem 

física ou mecânica sem rachaduras e cortes com 

tamanho e coloração uniforme. Devendo ser graúda. 

Embalada em sacos de ráfia contendo 5Kg. 

goiás Kg 8.000 6,00 48.000,00 

15 

CHUCHU -Especificação: Lavado, lisa, de primeira, 

firme e intacta, sem lesões de origem física, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, 

parasitas e larvas. de boa qualidade, inteiras, sem 

manchas, sem fungos 

goiás Kg 8.000 6,20 49.600,00 

23 

FILÉ DE PEIXE CONGELADO-Especificação: 

Semi-processado - congelado, em postas eviscerado, 

com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 

manchas e parasitas, acondicionado em prato de 

isopor e saco plástico polietileno, transparente 

atóxico, peso em média 1kg. sendo obrigatoriamente 

peixe de escama e regional, que são: Tucunaré, 

Pescada, Tambaqui e Pirarucu. 

du sul Kg 4.000 41,00 164.000,00 

25 

FRANGO (PEITO) -Especificação: Sem osso, semi-

processado - peito congelado, eviscerado, com 

aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 

parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico. 

frangão Kg 12.000 21,00 252.000,00 

30 

MAMÃO REGIONAL -Especificação: De primeira, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniforme, bem desenvolvido e madura, 

com polpa firme e intacta, sem danos físico e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

acondicionado em caixa pesando aproximadamente 

8Kg. 

região Kg 2.000 7,66 15.320,00 

31 

MELANCIA REGIONAL-Especificação: Redonda, 

graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida e madura, com polpa firme e 

intacta, acondicionada em a granel, pesando entre (6 

a 10) kg cada unidade. 

região Kg 20.000 3,96 79.200,00 

36 

REPOLHO -Especificação: De Boa Qualidade, Firme 

e Intacto, sem lesões de origem física, Rachaduras, 

cortes, tamanho e conformação uniforme. 

goiás Kg 6.000 5,94 35.640,00 

38 

SALSICHA RESFRIADA -Especificação: Tipo Hot 

Dog, de carne bovina e/ou suína, com condimentos 

triturados, misturados e cozidos, com aspecto 

mana/ 

estrela 
Kg 10.000 15,40 154.000,00 
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característico e boa qualidade, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 

5Kg em sistema a vácuo mantida sob refrigeração, 

pesando aproximadamente 50g por unidade, 

inspecionada pelo SIF. 

41 

TOMATE- Especificação: De boa qualidade, inteiros, 

sem fungos, sem buracos, sem manchas, aspecto 

globoso, cor vermelha, classificada como legume, 

graúda, de polpa firme e intacta, inseto de 

enfermidade boa qualidade, livres de resíduos de 

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões 

de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou 

transporte, acondicionado em saco pastico por quilo. 

região Kg 7.000 9,83 68.810,00 

43 
BANANA PRATA Especificação: Tipo prata, limpa, 

sem sujidades, com suas qualidades físicas integras. 
região Kg 6.000 6,89 41.340,00 

55 

CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO 

DE SUCO DE ABACAXI 500ML -Especificação: 

Composto de corante natural; conservante: benzoato 

de sódio e metabissulfito de sódio; e outras 

substâncias permitidas a sua composição; qualidade 

obtido da fruta madura e sã; processamento 

tecnológico adequado submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação até o 

consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 

com validade mínima de 10 meses a contar da data de 

entrada. Garrafa de 500 ml. 

da fruta/ 

palmeiron 
Und 2.000 5,10 10.200,00 

56 

CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO 

DE SUCO DE ACEROLA 500ML -Especificação: 

Especificação: composto de corante natural; 

conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de 

sódio; e outras substâncias permitidas a sua 

composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; 

processamento tecnológico adequado submetido a 

tratamento que assegure sua apresentação e 

conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro 

e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a 

contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml. 

da fruta/ 

palmeiron 
Und 2.000 6,13 12.260,00 

57 

CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO 

DE SUCO DE GOIABA 500ML -Especificação: 

Composto de corante natural; conservante: benzoato 

de sódio e metabissulfito de sódio; e outras 

substâncias permitidas a sua composição; qualidade 

obtido da fruta madura e sã; processamento 

tecnológico adequado submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação até o 

consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 

com validade mínima de 10 meses a contar da data de 

entrada. Garrafa de 500 ml. 

da fruta/ 

palmeiron 
Und 2.000 5,35 10.700,00 

59 

MINI-BOLO DE CHOCOLATE -specificação: 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal 

hidrogenada, ovos, cacau em pó, soro de leite, amido 

de milho, sal, emulsificantes, (mono diglicerídeos de 

ácido graxos, ésteres de ácidos graxos, com 

poliglicerol, estearato de potássio e lecitina de 

soja),fermentos químicos em pó (pirofosfato ácido de 

sódio, bicarbonato de sódio e carbonato se cálcio), 

corante caramelo IV, conservantes, (propionato de 

sódio e sorbato de potássio), umectante (sorbitol), 

balducco Und 2.000 1,63 3.260,00 
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aromatizantes e acidulante (ácido 

cítrico).Aromatizado artificialmente. CONTÉM 

GLÚTEN. Pode conter traços de castanhas, nozes e 

coco. Embalagem com 33g. Embalagem primária: 

Forma de papel monolúcido. Embalagem secundária: 

Flexível BOOP. Embalagem terciária: Caixa de 

embarque (display) em papelão ondulado. 

70 

BOLACHA DOCE MAISENA-Especificação: 

Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal e demais substancias 

permitidas. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 

no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão 

limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

todeschini Und 8.000 6,15 49.200,00 

VALOR TOTAL 1.088.230,00 

 

c-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos) conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

estimado de R$ 1.088.230,00 (Um Milhão e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Trinta Reais).  

 

 

d) - Fornecedor OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA – ME 

(ALTAMIRA EMBALAGENS), inscrito no CNPJ sob o nº. 13.060.829/0001-21, com sede na Rua 

B-12, Q. 82, Lote 38 e 39, Bairro Cidade Jardim - Buriti, na cidade de Altamira/PA, e-mail: 

penaebertolini@otmail.com Telefone: (93) 99130-4969 / 99134-0858; neste ato representado por seu 

sócio Sr. GEORGE XAVIER DE OLIVEIRA PENA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 

Carteira de Identidade - RG nº 3582445 PC/PA e CPF n° 708.317.182-34, Rua B 12, Q. 82, Lote 38 

e 39, Bairro Cidade Jardim - Buriti, na cidade de Altamira/PA. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

04 

AVEIA EM FLOCOS FINOS -Especificação: 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico Contendo 250g, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de entrega. 

Marata Und 20.000 4,65 93.000,00 

06 

AZEITE DE DENDÊ-Especificação: Baixa acidez, 

composição nutricional (100ml): gorduras máxima de 

99g / 0,28mg de ferro, valor calórico mínimo de 860 

kcal, com ou sem: minerais / vitaminas. 

Mariza Und 1.500 8,71 13.065,00 

08 

BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE 200ml -

Especificação: Leite padronizado, soro de leite, e ou 

soro de leite em pó reconstituído, açúcar, creme de 

leite, cacau, sal, vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, E 

PP, e ácido fólico, pantotenato de cálcio, proteína 

lactes, espessantes, carboximetilcelulose, 

monoediglice-rideos, carragena, aroma artificial de 

chocolate, estabilizante citrato de sódio e fosfato 

Pirakids Und 20.000 1,98 39.600,00 
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dissódico. Embalagem de 200ml/cada.Com Caixa até 

50 unidade. 

12 

CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ -

Especificação: Com Nutrientes essenciais como 

Zinco, vitamina A, vitamina C e Ferro de melhor 

absorção. Assim como os lactobacilos, a 

bifidobactéria Bifidus. Específico para complementar 

a alimentação de crianças a partir do 6º mês. 

Embalagem de 400g. 

Mucilon Und 1.000 8,40 8.400,00 

18 

FARINHA DE TRIGO -Especificação: ESPECIAL, 

Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico 

(Vitamina B9), com fermento, Pacote de 1 Kg / Fardo 

com até 30 Kg. Prazo de validade: mínimo de 9 meses 

Mirela Kg 3.000 7,04 21.120,00 

29 

MAÇÃ- Especificação: De primeira, In natura, ser 

limpa, casca lisa íntegra, apresentando grau de 

maturação adequada a manipulação, transporte e 

consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem 

lesões de origem física ou mecânica oriunda da 

manuseio ou transporte. 

Regional Kg 10.000 9,10 91.000,00 

39 

SARDINHA EM CONSERVA- Especificação: 

conservada em óleo de soja, embalagem sem 

violação, integras e limpas, lata em 125gr. 

Pescador Und 3.000 5,43 16.290,00 

40 

SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR 

MARACUJÁ 200ml -Especificação: Água, extrato de 

soja, açúcar líquido invertido, suco de maracujá 

concentrado, açúcar, maltodrextrina, vitaminas (C, 

B3, B6, B2, ÁCIDO FÓLICO E B12) e minerais 

(ferro e zinco), estabilizantes pectina e goma guar, 

acidulante ácido cítrico, aromatizantes, regulador de 

acidez, ácido málico corantes urucum, e cúrcuma e 

edulcorante sucralose. Não contém glúten. 

embalagem primária c/ 200ml. 

Da Fruta Und 5.000 2,70 13.500,00 

58 

FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 

MINI-BOLO DE CHOCOLATE -specificação: 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal 

hidrogenada, ovos, cacau em pó, soro de leite, amido 

de milho, sal, emulsificantes, (mono diglicerídeos de 

ácido graxos, ésteres de ácidos graxos, com 

poliglicerol, estearato de potássio e lecitina de 

soja),fermentos químicos em pó (pirofosfato ácido de 

sódio, bicarbonato de sódio e carbonato se cálcio), 

corante caramelo IV, conservantes, (propionato de 

sódio e sorbato de potássio), umectante (sorbitol), 

aromatizantes e acidulante (ácido 

cítrico).Aromatizado artificialmente. CONTÉM 

GLÚTEN. Pode conter traços de castanhas, nozes e 

coco. Embalagem com 33g. Embalagem primária: 

Forma de papel monolúcido. Embalagem secundária: 

Flexível BOOP. Embalagem terciária: Caixa de 

embarque (display) em papelão ondulado. 

Dona 

Benta 
Und 100 3,25 325,00 

63 

SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR 

LARANJA Especificação: Água, extrato de soja, 

açúcar líquido invertido, suco de laranja concentrado, 

açúcar, maltodrextrina, vitaminas (C, B3, B6, B2, 

ácido fólico e b12) e minerais (ferro e zinco), 

estabilizantes pectina e goma guar, acidulante ácido 

cítrico, aromatizantes, regulador de acidez, ácido 

málico corantes urucum, e cúrcuma e edulcorante 

Da Fruta Und 5.000 2,85 14.250,00 
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sucralose. Não contém glúten. Embalagem primária c/ 

200ml. 

67 

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE -Especificação: 

Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, 

vitaminas (A, D e C) e minerais (ferro e zinco) e 

estabilizante trifosfato de sódio, monofosfato de 

sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio, isento de 

lactose e glúten. Embalagem contendo 400g. 

(Referência: Leite Ninho sem Lactose). 

Ninho Und 200 36,50 7.300,00 

68 

FARINHA DE MILHO Especificação: Farinha de 

milho flocado enriquecido com ferro e ácido fólico 

(vitamina B9) amarelo, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios com ausência de umidade, 

fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Embalagem de 500g, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até 

o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Marata Und 5.000 3,26 16.300,00 

71 

BOLACHA SALGADA INTEGRAL-Especificação: 

Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal e demais substâncias 

permitidas. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 

no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão 

limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Pillar Und 1.000 5,52 5.520,00 

82 

BARRA DE CEREAL -Especificação: Barra de 

cereais, embalagem individual de 27 gramas, com 

validade de 12 meses. contém glúten. 

Natu 

Qualy 
Und 2.000 2,25 4.500,00 

83 

LEITE SEM LACTOSE-Especificação: Fórmula 

infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, 

minerais, oligoelementos, nucleotídeos e LCPUFAS, 

ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa. Lata de 

400 gramas. 

Ninho Und 200 37,00 7.400,00 

VALOR TOTAL 351.570,00 

 

d-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos) conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

estimado de R$ 351.570,00 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Setenta Reais).  

 

 

e) Fornecedor ALTAMIRA CARNES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.668.102/0001-10, 

com sede na Rua Acesso Dois nº. 617, CEP: 68.3725-77, Bairro Premem, na cidade de Altamira/PA, 

Telefone: (93) 99188-8524, neste ato representada por sua Proprietária Sra. MAYARA BEATRIZ 

TIMBO CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, portador da Carteira Nacional de Habilitação 

nº 05214535757 - DETRAN/PA e CPF n° 981.477.812-53, residente e domiciliada na Rua Acesso 

Dois nº. 617, Telefone: (93) 99188-8524, CEP: 68.3725-77, Bairro Premem, na cidade de 

Altamira/PA. 
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

09 

CARNE BOVINA EM CUBOS -Especificação: 

Carne bovina em cubos tipo musculo congelada, 

proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo apresentar coloração vermelho 

vivo, odor característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isenta de: excesso de 

gordura, cartilagem, coloração arroxeada, acinzentada 

e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor 

forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 

qualquer substância contaminante. acondicionada em 

embalagem atóxica, transparente e resistente, peso 

líquido de 2kg,contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso e data de embalagem 

Frig. 

Altamira 
Kg 20.000 34,40 688.000,00 

VALOR TOTAL 688.000,00 

 

e-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos) conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

estimado de R$ 688.000,00 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Reais).  

 

 

f) Fornecedor PANIFICADORA E LANCHONETE PAGUE MENOS, inscrito no CNPJ sob o nº. 

29.726.687/0001-29, com sede na Rua Manoel felix de farias, nº 811, bairro centro, na cidade de 

Vitoria do Xingu/PA, Telefone: (93) 99135-1449, e-mail: proconta2011@hotmail.com, neste ato 

representada por sua Proprietária Sra. KATIA KENNE DOS SANTOS SILVA, brasileira, casada, 

empresária, portador do CPF: 002.119.702-47, RG: nº 6019116 PC/PA, residente e domiciliada na 

Rua Izabel Leocádia Da Silva, nº 950, CEP: 68383-000, Bairro Jardim Dallacqua, na Cidade de 

Vitória Do Xingu-PA. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

35 

PÃO MASSA FINA Especificação: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro, fermento, sal, leite, cor do 

miolo levemente creme, casca cor dourada, brilhante 

e tamanho uniforme. Pesando 50g cada unidade. 

F. Propria Und. 480.000 0,54 259.200,00 

VALOR TOTAL 259.200,00 

 

f-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos) conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

estimado de R$ 259.200,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos Reais).  

 

g) Fornecedor AMHE COMERCIO LTDA (DIKASA), inscrito no CNPJ sob o nº. 

48.343.093/0001-83, com sede na Alameda Ribamar Acasio nº 36, loteamento Airton Senna, 

Liberdade, CEP: 68.375-399, na cidade de Altamira/PA, Telefone: (93) 99203-3173 e-mail: 

dikasa.amhe@gmail.com, neste ato representada por seu Proprietário Sr. Sr. Heleno Figueiredo dos 

Santos, brasileiro, casado. empresário, portador do Documento de Identidade CNH nº 02553346664 

DETRAN/PA e do CPF nº 227.759.862-34, residente e domiciliado à Rua Sete de Setembro, S/N, 

Conj. João Paulo II bloco 9 casa 1, Bairro Esplanada do Xingu, CEP 68.372-855, Altamira/PA. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD V.UNT V.TOTAL 

01 

ALHO -Especificação: Bulbo inteiro, nacional, boa 

qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física 

ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, 

Mattos Kg 1.700 23,00 39.100,00 
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isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado 

em sacos plásticos, pesando 1 kg. de boa qualidade, 

bem armazenado, livre de insetos. 

03 

ADOÇANTE DIETÉTICO (80ML) -Especificação: 

A base de adoçante natural, líquido transparente, 

acondicionado em embalagem resistente de plástico 

atóxico, contendo 80ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade, unidade de 80ml. Validade mínima de 

12(doze) meses a contar da data de entrega. 

Adocil Und 90 3,65 328,50 

10 

MACARRAO DO TIPO PARAFUSO-Especificação: 

Com ovos, acondicionado em embalagem resistente 

de polietileno atóxico transparente, contendo 500g ou 

01 kg. Com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 

de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas 

larvas e material estranho. validade mínima de 

12(doze)meses a contar da data de entrega. 

Paulista Kg 4.000 5,83 23.320,00 

13 

CEBOLA -Especificação: Cebola de Primeira, fresca 

compacta e firme sem lesões de origem física ou 

mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com 

Tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades 

parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia 

contendo 5kg. 

In Natura Kg 8.000 6,73 53.840,00 

28 

LEITE DE COCO GARRAFA DE VIDRO- 

Especificação: Garrafa de vidro com 500ml, livre de 

insetos, micro-organismos ou outra impureza que 

venha a comprometer o armazenamento e a saúde 

humana. Validade mínima de 120 dias da data de 

entrega do produto. 

Coquil Litro 2.500 5,94 14.850,00 

32 

NÉCTAR DE FRUTAS SABOR DE LARANJA -

Especificação: Agua, polpa de laranja 25%, açúcar, 

contém acidulante, ácido cítrico, ins/330, 

antioxidante, ácido ascórbico, ins/300, vitamina c e 

conservadores: sorbato de potássio, ins/202, e 

metabissulfito de sódio ins/223. Produto não 

fermentado, não alcoólico, homogeneizado e 

pasteurizado. Não contén glúten. Embalagem 

primária de 200ml 

Marata Und 5.000 2,13 10.650,00 

34 

OVOS DE GALINHA- Especificação: Tamanho 

Médio livre de rachaduras e sujidades, com peso 

liquido unitário de aproximadamente 50g; 

organizados em bandejas, embalados e rotulados com 

data de validade, com identificação do nome e 

endereço do fornecedor. Registro no MAPA. 

(Bandeja c/30 und armazenado em caixa de papelão). 

Yabuta Und 8.000 0,75 6.000,00 

42 

ARROZ INTEGRAL -Especificação: Tipo Integral, 

longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de 

umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais 

estranhos, embalagem de 1kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até 

o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

Rosina Kg 1.000 6,80 6.800,00 
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entrega na unidade requisitam longo fino, tipo I, cor 

branca polida, e sem sujidades / parasitas / larvas / 

bolores, subgrupo polido. Pacote de 1kg e fardo com 

até 30Kg. 

49 BEBIDA LÁCTEA MORANGO 200ml Mana Und 10.000 2,50 25.000,00 

52 

BISCOITO DOCE - TIPO MARIA SABOR 

CHOCOLATE -Especificação: Biscoito doce-tipo 

maria ou maizena, de sabor chocolate, cor e odor 

característicos, textura crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 400g,com 

identificação na embalagem (rótulo)dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06(seis) 

meses, a contar da data de entrega. 

Fortaleza Und 9.000 6,28 56.520,00 

54 

CRAVO DA INDIA -Especificação: Em embalagem 

plástica de 10g, data de fabricação e prazo de validade 

no mínimo 12 meses, informações contidas na 

embalagem. 

Imperial Und 100 3,51 351,00 

60 

NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ACEROLA 

Especificação: Néctar de frutas sabor acerola: água, 

polpa de fruta de acerola 25%, açúcar, contém 

acidulante, ácido citrico, ins/330, antioxidante, ácido 

ascórbico, ins/300, vitamina C e conservadores: 

sorbato de potássio, ins/202, e metabissulfito de sódio 

ins/223. Produto não fermentado, não alcoólico, 

homogenelizado e pasteurizado. Não contem glutén. 

Embalagem primaria de 200ml. 

Marata Und 5.000 2,26 11.300,00 

61 

NÉCTAR DE FRUTAS SABOR GOIABA 

Especificação: Água, polpa de goiaba 35%, açúcar, 

contém acidulante, ácido cítrico, ins/330, 

antioxidante, ácido ascórbico, ins/300, vitamina C e 

conservadores: sorbato de potássio, ins/202, e 

metabissulfito de sódio ins/223. produto não 

fermentado, não alcoólico, homogeneizado e 

pasteurizado. Não contén glúten. Embalagem 

primária de 200ml. 

Marata Und 5.000 2,23 11.150,00 

62 

NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ABACAXI 

Especificação: Néctar de frutas sabor abacaxi: água, 

polpa de fruta de abacaxi 40%, açúcar, contém 

acidulante, ácido cítrico, ins/330, antioxidante, ácido 

ascórbico, ins/300, vitamina C e conservadores: 

sorbato de potássio, ins/202, e metabissulfito de sódio 

ins/223. Produto não fermentado, não alcoólico, 

homogenelizado e pasteurizado. Não contem glutén. 

Embalagem primaria de 200ml. 

Marata Und 5.000 2,23 11.150,00 

66 

IOGURTE SABOR MORANGO- Especificação: 

Iogurte sabor morango: deverá ser fabricado de 

matéria prima de 1ª qualidade. A embalagem 

obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo 

e peso para a quantidade total solicitada constando 

data de fabricação e validade e número do lote. 

Embalagem de 150 ml. 

Mana Und 20.000 2,18 43.600,00 

69 

FERMENTO EM PÓ PARA BOLO -Especificação: 

De primeira qualidade, embalagem com dizeres de 

rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, 

aproximadamente 100g. Inscrição no MS. 

Royal Und 30 4,02 120,60 
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72 

MACARRÃO INTEGRAL- Especificação: Com 8% 

de fibra embalagem de polietileno atóxico de 500g, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, informações nutricionais, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade 

mínima de 06 meses a contar da data de entrega. 

Mg Und 800 3,90 3.120,00 

77 

FARINHA DE TAPIOCA -Especificação: Sem 

colesterol. 100% natural. SEM GLUTEN. 

Características do produto: deverá ser fabricada a 

partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias 

estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Embalagem: Primária, saco de 

polietileno atóxico, transparente, resistente, 

termosoldado, com capacidade para 500 gramas - 

Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 

transparente, termossoldado ou fechado com fita 

adesiva plastificada com capacidade para até 30 kg. 

Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 

Ori Und 3.000 9,60 28.800,00 

80 

MILHO PARA MUNGUNZÁ- Especificação: Classe 

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% Milho. 

Embalagem de 500 gramas, com dizeres de 

rotulagem, data de fabricação e prazo de validade. 

Sinhá Und 6.000 6,48 38.880,00 

VALOR TOTAL 384.880,10 

 

g-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos) conforme resultado obtido na Ata 

de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total estimado de 

R$ 384.880,10 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta Reais e Dez Centavos). 

 

03 - DA VALIDADE DA ATA E DOS REGISTRO DE PREÇOS  

 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada;  

 

3.2 - Quando da prorrogação dos contratos originados da Ata de Registro, deverão ser observados os 

procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.  

 

3.3 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado 

a adquirir os produtos referido nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie às empresas registradas;  
 

3.4 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços 

será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa;  
 

3.5 - O Prazo para assinatura da ata pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) dias após 

a emissão e a convocação para assinatura.  
 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA 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 do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
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couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações, Decreto 

Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto 

no art. 15 da Lei nº 8666/93.  
 

4.2 - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 

eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata 

de registro de preços.  

 

4.3 - 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;  
 

4.4 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a máximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes; 
 

4.5 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem;  
 

4.6 - 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;  
 

4.7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços;  
 

CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO  
 

5.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata;  
 

5.2 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 

5.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão 

Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.  
 

5.4 - Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço 

praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  
 

5.5 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado no mercado;  
 

5.6 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e  



 Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

(Setor de Licitações e Contratos)  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

5.7 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de 

negociação;  

 

5.8 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante 

requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:  

 

5.9 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; e  

 

5.10 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;  

 

5.11 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  

 

6.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital;  

 

6.2 - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação 

e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a 

aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, ao critério da Administração;  

 

6.3 - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do 

prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem por 

cento) do valor do documento de empenhamento de recursos;  

 

6.4 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 

Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de dez por cento do valor 

remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de 

qualquer outra irregularidade;  

 

6.5 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á detentora 

da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da 

lei.  

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (art. 55, II)  

 

7.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 

data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos produtos dele 

advindo não são passiveis de reequilíbrio;  

 

7.2 – Cada prestação do serviço e/ou fornecimento deverá ser efetuada mediante ordem da unidade 

requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, ou e-mail, devendo ela estar carimbada e 

assinada pelo responsável do setor e constar: A especificação do veículo/ quantidade de passageiros, 

data da viagem, horário de saída, destino e lista de passageiros;  

 



 Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

(Setor de Licitações e Contratos)  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

7.3 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 

unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em 

que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento;  

 

7.4 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade 

requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.  

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO (ART.55, III)  

 

8.1 – Contraprestação mensal, a medida do consumo.  

 

8.2 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante 

cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma: 

 

8.2.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

8.2.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

localizado na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

8.2.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

8.2.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

8.2.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela 

CONTRATADA. 

 

8.2.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos 

serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no 

Contrato; 

 

8.2.7 - Poderá a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED, deduzir do 

montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas 

pela contratada; 
 

8.2.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  

 

8.2.8.1 - especificação correta do objeto, marca, e  

8.2.8.2 - número da licitação e contrato. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante consoante o 

disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes;  

 

9.2 – A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA DEZ – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

10.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas 

na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro 

Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 
 
PARTICIPANTE: 1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITORIA DO XINGU - SEMED. 
 

12 306 0006 2.060 - Manutenção do PNAE-Jovens e Adultos  

12 361 0006 2.061 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE 

12 363 0004 2.073 - Programa de Alimentação Escolar Indígena  

12 365 0011 2.074 - Manutenção do Programa Alimentação Escolar/Pré-Escolar  

12 365 0011 2.075 - Manutenção do Programa de Alimentação Pré Escolar / Creche 

12 366 0013 2.080 – Manutenção do Programa PEAE  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO  

 

11.1 - É eleito o Foro da Comarca de Vitória do Xingu/PA para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 

§2º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

12.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do 

Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-003-FME e as propostas dos FORNECEDORES. 

 

12.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Secretaria Municipal de 

Educação de Vitória do Xingu - SEMED a firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, que vai subscrito pela Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - 

SEMED e pelos FORNECEDORES, para que este documento produza todos os efeitos legais e 

jurídicos. 

Vitória do Xingu/PA, 23 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

__________________________________________ 

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de  

Educação de Vitória do Xingu - SEMED 

GRIMÁRIO REIS NETO – Secretário Municipal de 

Educação 

________________________________ 
AMHE COMERCIO LTDA 
CNPJ nº 48.343.093/0001-83 

Heleno Figueiredo dos Santos 

CPF nº 227.759.862-34 
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__________________________________________ 

OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO  

DE EMBALAGENS LTDA 
 CNPJ: 13.060.829/0001-21 

George Xavier de Oliveira Pena 

CPF:708.317.182-34 

____________________________________ 

ALTAMIRA CARNES EIRELI 

CNPJ: 16.668.102/0001-10 

Mayara Beatriz Timbo Carvalho 

CPF: 981.477.812-53 

 

 

 

 

______________________________________ 

O S OLIVEIRA COMERCIAL 

CNPJ: 03.623.513/0001-47 

Osvaldo de Souza Oliveira 

CPF:604.912.482-53 

 

 

 

 

________________________________ 

SOUZA & FADANELLI LTDA 

CNPJ: 14.564.846/0001-69 

Francisco Canindé de Souza  

CPF:253.036.512-15 

 

 
_____________________________________ 

PANIFICADORA E LANCHONETE  

PAGUE MENOS LTDA 
CNPJ: 29.726.687/0001-29 

Katia Kenne dos Santos Silva 

CPF: 002.119.702-47 

 

 
________________________________________ 

RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA 

CNPJ: 14.979.866/0001-09 

Marcio Pena Gomes 

CPF: 083.398.777-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 
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