
ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede no(a) 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Pacajá/PA, inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº 28.533.284/0001-09, neste ato representado(a) pelo(a) Secretário Municipal de Educação 

de Pacajá, o senhor MARK JONNY SANTOS SILVA, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº PE 044/2021, publicada no(a) 

Imprensa Oficial na data de 14/10/2021, processo administrativo n.º PE 044/2021, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 049/2021, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o é registro de Preço visando a contratação de empresa para o fornecimento 

de gêneros alimentícios, a fim de atender as necessidades da Alimentação Escolar dos estudantes da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), e Ensino Médio da rede pública de ensino de acordo com as diretrizes do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar- PNAE., conforme especificado no Termo de Referência, anexo ao edital 

de Pregão Eletrônico SRP nº PE 044/2021, 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, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições 

ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem: 

 

Empresa: EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO EIRELI; CNPJ. nº 28.155.068/0001-69, 

estabelecida à TV BARÃO DO TRIUNFO, 3540 – SALA 2311 INFINITY COR, MARCO, Belém PA, 

(91) 3349-6169, representada neste ato pelo Sr(a). EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO, C.P.F. nº 

036.601.892-27, R.G. nº 7477831 PC PA.    

 
ITENS DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDA

DE 

VLR UNITÁRIO VLR TOTAL 

001 ALHO-Marca: REGIONAL  
Descrição: Bulbo de tamanho   médio, 

íntegros   e   de primeira qualidade 

isentos de   sujidades, insetos, parasitas, 

larvas e corpos estranhos aderidos à 

casca. Não deve   apresentar quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou 

biológica. Podendo ser orgânico.                                               

QUILOGRAMA 2.776 28,840 74.507,84 

VALOR TOTAL R$ 74.507,84 
(Setenta e quatro mil quinhentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) 

 

                                                                                        

  

Empresa: I J C DE AZEVEDO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS); CNPJ. nº 11.271.070/0001-09, 

estabelecida à Av. Marechal Castelo Branco, s/n, centro, Pacajá PA, representada neste ato pelo Sr(a). 

ISRAEL JUNIOR CAMPOS DE AZEVEDO, C.P.F. nº 998.716.962-72, R.G. nº5634570 PC PA.                                                                                                                   

 
ITENS DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VLR 

UNITÁRIO 

VLR 

TOTAL 

002 ALMÔNDEGA DE CARNE - 

Marca.: ANGLO                  

Descrição: Ao molho, embalagem metálica 

de 250g. Matéria prima de        qualidade 

comprovadamente alimentar e a matéria 

cárnea        proveniente de estabelecimentos 

inspecionados pelo SIF.        Produto com 

validade mínima de 12 (doze) meses a partir        

da data de entrega.                                     

LATA 12.252 9,750        119.457,00 

005 ARROZ 5 KG - Marca.: ARROVITA. 

Descrição: Classe longo fino, tipo I. 

Embalagem plástica de 5 kg, 

acondicionados em fardos    plásticos    

PACOTE            19.652                      19,990        392.843,48 
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transparentes, isentos de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e     corpos 

estranhos- Produtos com, no mínimo 6 

meses de   validade a contar da data da 

entrega.                                       
006 AVEIA EM FLOCOS FINOS 

PACOTES DE 250 GRAMAS, 

MARCA QUAKER. 

Descrição: De primeira qualidade.   

Embalagem   primária: pacotes     

plásticos ou de papel de 250g.  

Embalagem secundaria:        caixa de 

papelão.  Contendo data de fabricação e 

prazo de validade de 06 meses.                                

PACOTE 2.335              2,090          4.880,15 

007 BATATA INGLESA - Marca.: FORT 

FRUT.   

Descrição:   raiz tuberosa, suculenta, de 

tamanho médio no estado in natura, 

genuínas, sãs, de primeira qualidade, 

escovada, coloração uniforme; isento de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e   

corpos   estranhos   aderidos   à   

superfície externa. Não   deve   

apresentar   quaisquer       lesões de 

origem física.                                              

QUILOGRAMA 28.214              4,590        129.502,26 

008 BETERRABA - Marca.: FORT 

FRUT. 

Descrição: raiz tuberosa, suculenta, de 

tamanho médio no estado in        natura, 

genuínas, sãs, de primeira qualidade, 

escovada, coloração uniforme; isento   

de   sujidades, insetos, parasitas, larvas e   

corpos   estranhos   aderidos   à     

superfície externa. Não   deve   

apresentar   quaisquer lesões de origem 

física.                          

QUILOGRAMA 3.308              5,690         18.822,52 

009 BISCOITO SALGADO TIPO 

CREAM CRACKER - Marca.: 

TRIGOLINO 

Descrição: Produzido em material 

de boa qualidade, bem assada, isento de 

material   terroso, resíduos vegetais ou 

animais, pacotes de 400 gramas com 

dupla embalagem que contenham data 

de fabricação. Produtos com no mínimo 

6   meses de validade a contar da data de 

entrega.          

PACOTE            15.933              3,160 50.348,28 

010 BISCOITO TIPO MAIZENA - 

Marca.: MY BIT. 

Descrição: Produto produzido de boa 

qualidade. Bem assado. Isento de 

material terroso, resíduos vegetais ou 

animais. com dupla embalagem que 

contenham data de fabricação peso 

líquido de 400 gramas. Produto com no 

mínimo 6 meses de validade a contar da 

data da entrega.                    

PACOTE 13.619              3,190         43.444,61 

013 CANELA EM PÓ PURA - Marca.: 

SABRINA. 

Descrição: embalada em saco plástico 

atóxico contendo impressas 

todas as informações do produto e 

fabricante, pacote com 10 gramas.                               

PACOTE 2.297              3,490          8.016,53 

014 CARNE BOVINA MOÍDA - Marca.: 

MANFRINORT. 

Descrição: A carne deve ser de patinho 

ou coxão mole, congelada, com 

temperatura de - 10 a - 25ºC, com no 

máximo 10% de gordura e 3% de 

aponeurose, isenta de cartilagens e 

ossos, manipulada em    boas    condições    

higiênicas        provenientes de animais 

em boas  condições  de saúde, abatidos 

sob inspeção   veterinária.  A   carne   

deve apresentar-se com aspecto próprio, 

não amolecido e nem 

pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, 

sem manchas        esverdeadas, livres de 

parasitas, sujidades e qualquer       

substância contaminante que possa 

alterá-la ou encobrir qualquer alteração, 

de    acordo   com   a   legislação        

sanitária e Ministério de   agricultura    e    

com certificação do SIF, SIE   ou   SIM.   

Congelada   em temperatura de - 10 à - 

25øC.                                     

QUILOGRAMA             17.706             13,290        235.312,74 

016 CARNE BOVINA – Marca 

MANFRINORT 
QUILOGRAMA 28.409             32,000        909.088,00 
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Descrição: A carne deve   ser   de patinho 

ou coxão mole, nos        seguintes cortes: 

Bife, Iscas, Cubos pequenos e médios. 

De abate recente, congelado, com 

temperatura de - 10 a 25ºC, com no 

máximo 10% de gordura e 3% de 

aponeurose, isenta de cartilagens   e 

ossos, manipulada em boas condições 

higiênicas provenientes de animais em 

boas condições de saúde, abatidos sob 

inspeção veterinária. 

A carne deve apresentar-se com aspecto 

próprio, não amolecido e nem pegajosa, 

cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 

esverdeadas, livres de parasitas, 

sujidades e qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou 

encobrir qualquer   alteração, de   acordo 

com a legislação sanitária e Ministério 

de agricultura e com certificação do SIF, 

SIE   ou   SIM.   Congelada   em 

temperatura de - 10 à - 25øC.                                     

018 CARNE DE FRANGO - PEITO - 

Marca.: FRIATO   

Descrição: Com osso, de abate recente, 

congelado, com temperatura   de - 10 a - 

25ºC, com adição de água de no máximo 

de        6%. Aspecto próprio, não 

amolecido e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeada, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitos   e   larvas.   embalagem de 1 

kg com registro no SIF ou SISB.            

QUILOGRAMA            22.959             13,390        307.421,01 

019 CEBOLA BRANCA - Marca: FORT 

FRUT. 

Descrição: Bulbo de tamanho médio, 

com características íntegras e de 

primeira qualidade; isentos de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e corpos 

estranhos aderidos à casca.        Não deve 

apresentar quaisquer lesões de origem 

física, mecânica ou biológica. Podendo 

ser orgânico.            

QUILOGRAMA              6.655              4,640         30.879,20 

020 CENOURA - Marca.: FORT FRUT. 

Descrição: Raiz tuberosa, suculenta, de 

tamanho médio no estado in        natura, 

genuínas, sãs, de primeira qualidade, 

escovada, coloração uniforme; isento   

de   sujidades, insetos, parasitas, larvas e   

corpos   estranhos   aderidos   à    

superfície externa. Não   deve   

apresentar   quaisquer lesões de origem 

física.                                           

QUILOGRAMA 17.317               4,430         76.714,31 

023 CREME DE LEITE UHT 200G - 

Marca.: CCGL. 

Descrição: De ótima qualidade, 

embalagem   caixa de 200g.  Com 

Identificação do produto, informação 

nutricional, marca        do fabricante, 

peso líquido, prazo de validade de, no 

mínimo, 03 meses a contar da data de 

entrega, de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções da Anvisa/MS.                    

CAIXA              7.783              2,200         17.122,60 

024 FEIJÃO CARIOCA TIPO I - Marca: 

DONA MARIA. 

Descrição: Embalagem plástica selada 

de 1 kg deve estar isento de        matérias 

terrosas, parasitas, fungos, vestígios de   

insetos e livres de umidades. Deve 

apresentar coloração específica. Produto 

com no mínimo 6 meses de validade a        

contar da data de entrega                                      

QUILOGRAMA 11.480              6,290         72.209,20 

025 LEITE DE SOJA EM PÓ 

EMBALAGEM DE 350 GRAMAS – 

Marca: MOLICO. 

Descrição:  Instantâneo, sem adição de 

lactose, sem sabor, lata de 350 g. 

Composição:  extrato de soja, açúcar, 

carbonato de cálcio, maltodextrina, 

vitamina          D, estalizantecitrato de 

sódio, que não contenha glúten. 

Validade mínima igual ou superior a 

80% do prazo total de validade contado 

a partir da data de sua fabricação  

LATA 14.063             21,150        297.432,45 

026 LEITE INTEGRAL EM PÓ - EMB. 

200G - Marca.: CCGL. 

Descrição:     Embalagem de 200 g.  De 

1ª qualidade, com aparência        

uniforme, não empedrado ou pegajoso, 

cor branca, com    sabor característico. 

PACOTE 31.099              4,800        149.275,20 
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Com dados de identificação do produto, 

informação nutricional, marca do 

fabricante, número de lote, prazo de 

validade e peso líquido.   Produto com 

no mínimo 6 meses de validade a contar 

da data de entrega.                                             

031 MILHO PARA CANJICA PC 

500GR. - Marca.: MARIZA        

Descrição: Preparado a partir de 

matérias primas sãs, com grãos        

inteiros de cor branca, limpos, isentas de 

material     terroso, parasitos vegetais ou 

animais. Validade mínima de 12 meses, 

embalados em sacos em polietileno 

atóxico com peso líquido de 500 gramas.                         

PACOTE 10.060              3,080         30.984,80 

037 MOLHO DE TOMATE - Marca.: 

QUERO. 

Descrição: Tipo tradicional. Composto   

de   pedaços   de tomate.        Produto 

com no mínimo 6 meses de validade a 

partir da   data de entrega. 

Acondicionado em embalagem plástica 

de 340 gramas.                                                               

PACOTE 16.183              1,600         25.892,80 

038 ÓLEO DE SOJA 900ML - Marca.: 

ABC. 

Descrição:  Embalagem plástica de 900 

ml em perfeitas condições.        Produto 

com no máximo 20 dias de fabricação e 

no mínimo       180 dias de validade.                                                  

LATA 6.169              7,600         46.884,40 

039 OVOS - Marca.: DA GRANJA. 

Descrição:  características técnicas: ovos    

de    galinha   "tipo        grande", casca 

lisa.  Os ovos deverão estar limpos. Não        

poderão estar trincados.   Embalagem:   

em   caixas de        papelão, A embalagem 

deverá estar devidamente rotulada 

conforme legislação vigente.  Possuir 

registro no órgão competente. Prazo de 

validade mínimo 15 dias a contar a 

partir da data de entrega.                                                       

DÚZIA                487              6,150          2.995,05 

041 PROTEÍNA DE SOJA - Marca.: 

GRÃOS E ERVAS. 

Descrição:  Características técnicas: 

proteína texturizada de soja.        Deve 

ser obtida a partir de grãos de soja 

limpos e submetidos a processo   

tecnológicos   adequado, deve        

apresentar cor, odor, e sabor 

característicos, deve   estar livre de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 

deve estar acondicionada   em   sacos   

plásticos   bem vedados, com peso 

líquido de 400g. Prazo de validade 

mínimo de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega.  

GRÃOS E ERVAS 14.623 4,03 58.930,69 

042 REPOLHO BRANCO - Marca.: 

FORT FRUT. 

Descrição:    Hortaliça de folhas 

enoveladas, tamanho grande, com        

características íntegras e de primeira   

qualidade fresco, limpo, coloração 

uniforme aroma, cor e sabor        típicos 

da espécie   isento   de   sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e   corpos   

estranhos   aderidos   à superfície 

externa. Não   deve   apresentar 

quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica. Podendo ser 

orgânico.                                                           

QUILOGRAMA              1.168              4,600          5.372,80 

043 SAL MOÍDO IODADO DE MESA 

NÃO TOXICO EMB. DE 1KG. 

Marca.: NOTA 10                                    

Descrição: Embalagem de 1 Kg, 

contendo sal iodado não tóxico. Com 

validade mínima de 12 meses.                            

QUILOGRAMA 1.989              0,850          1.690,65 

044 SALSICHA TIPO HOT DOG. - 

Marca.: FRIATO. 

Descrição:    Com carne de frango, carne 

bovina, água, proteína de        soja, 

amido, sal e condimentos naturais. 

Acondicionado em embalagem 

adequada, de acordo com as normas da    

ANVISA-MS. Com cor, odor    e    sabor   

e   textura 

característicos. Produto com   no mínimo 

60 dias de validade a contar da data de 

entrega.                             

QUILOGRAMA                487.00              9,600          4.675,20 

045 SALSICHA - Marca.: ANGLO. 

Descrição: Ao molho, embalagem 

metálica de 300g. Matéria prima de 

  LATA              10.207              2,700         27.558,90 
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qualidade comprovadamente alimentar e 

a matéria cárnea proveniente   de   

estabelecimentos       inspecionados pelo 

SIF. Produto com validade mínima de        

12 meses a partir da data de entrega.                   

 

046 SARDINHA EM ÓLEO. - Marca.: 

PESCADOR. 

Descrição:        Sardinhas ao próprio suco 

c/ óleo comestível, preparada        com 

pescado fresco, limpo, eviscerado, 

cozido, imersa    em óleo comestível. 

Ingredientes:  sardinhas, água de 

constituição (ao próprio suco), óleo 

comestível e sal.        Embalagem: em lata, 

com    abridor    próprio com    

revestimento interno apropriado, vedada, 

isento de ferrugens e substâncias nocivas, 

com peso líquido de 125g. Na embalagem 

deve conter as    seguintes informações: 

identificação da empresa, peso, data de 

validade, carimbo de inspeção estadual ou 

federal.      

LATA 26.793              3,300         88.416,90 

049 TEMPERO COMPLETO. - Marca.: 

SABRINA.   

Descrição: Sem pimenta, acondicionado 

em pote plástico de 1 Kg. Produto com 

no mínimo 6 meses de validade a contar 

da        data de entrega.                                           

UNIDADE 325              4,780          1.553,50 

050 TOMATE - Marca. FORT FRUT. 

Descrição:  fruto fresco de tamanho 

médio, com características        íntegras, 

apresentando-se mesclado (maduro e de 

vez) e   de primeira qualidade; fresco, 

limpo, coloração        uniforme; 

apresentando grau  de  maturação  tal que 

lhe    permita suportar a   manipulação, o 

transporte  e  a    conservação em 

condições   adequadas  para  o  consumo; 

isento de sujidades,   insetos, parasitas, 

larvas e   corpos estranhos aderidos  à  

superfície  externa.  Não deve apresentar 

quaisquer   lesões de origem física, 

mecânica ou biológica. Podendo ser 

orgânico.                                

QUILOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.544              6,100        290.018,40 

052 AÇÚCAR CRISTAL - EMB. DE 2 

KG - Marca: ITAJA   

Descrição:   embalagem plástica de 2 kg, 

íntegros e que contenham        data de 

fabricação e validade produto de no 

máximo 20 dias de fabricação e no 

mínimo 08 meses de validade.    

PACOTE 3.420              6,430         21.990,60 

053 ADOÇANTE DIETÉTICO 

LÍQUIDO, A BASE DE ERITRITOL 

Marca: ADOCIL. 

Descrição: Cor, odor, sabor e textura 

características; Embalagem:         frasco 

com 65 ml.  Prazo de validade no 

mínimo de 120 dias.                                                                   

UNIDADE 1.083              9,990         10.819,17 

054 FARINHA DE MILHO FLOCADA - 

Marca: BONOMILHO  

Descrição: Pré-cozido. Preparo rápido, 

acondicionado em embalagens plásticas 

de 500g.  Produto com no mínimo 6 

meses de 

validade a contar da data de entrega.                  

PACOTE 2,297.00              2,490          5.719,53 

VALOR TOTAL: R$    3.486.272,93 
(Três milhões quatrocentos e oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) 

 

           

Empresa: V DE SOUSA NUNES COMERCIO - ME; CNPJ. nº 09.552.700/0001-63, estabelecida à 

Rua Inês Soares, nº 76, Centro, Pacajá PA, representada neste ato pelo Sr(a). VALMIR DE SOUSA 

NUNES, C.P.F. nº 490.594.592-53, R.G. nº 2779820 SSP PA.                  

 
ITENS DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VLR 

UNITÁRIO 

VLR TOTAL 

003 ARROZ INTEGRAL - Marca: 

REALENGO. 

Descrição:  Longo, fino, tipo I 

integral.  O produto não deve        

apresentar mofo, substancias 

nocivas. A embalagem deve estar 

intacta, acondicionadas em pacotes 

de 1 k, em polietileno, transparente, 

atóxico.  Com   prazo de       validade 

QUILOGRAMA 10.801              5,800 62.645,80 
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mínima de 12 meses a contar a partir 

da data de entrega.                                                            

017 CARNE DE FRANGO INTEIRO 

- Marca: MARINGÁ. 

Descrição: De abate recente, 

congelado, com temperatura de - 10 

a - 25ºC, com adição de água de no 

máximo de 6%. Aspecto próprio, 

não amolecido e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas esverdeada, 

cheiro   e   sabor   próprio, com        

ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. - Embalagem de 1 kg com 

registro no SIF ou SISBI.                   

QUILOGRAMA 15.761              9,000        141.849,00 

021 CHUCHU - Marca: LONGA 

VIDA. 

Descrição:  Produto de 1ª qualidade. 

Cor verde. Tamanho e coloração        

uniforme. Firme, compacto e livre 

de enfermidades, materiais terrosos 

e sem danos físicos.                                   

QUILOGRAMA 3.892              5,280         20.549,76 

027 MAÇÃ NACIONAL, FUJI - 

Marca: LONGA VIDA. 

Descrição:       Tamanho médio, de 

1ª qualidade.  O produto não deverá        

apresentar problemas com coloração 

não características, não estar 

machucada, perfurado, muito 

maduro e nem muito verde.                                                    

QUILOGRAMA              2.125              6,800         14.450,00 

028 MACARRÃO - Marca: SAFRA. 

Descrição:   Tipo parafuso (sêmola) 

- acondicionados em embalagens        

de 500 g.  Produto com no mínimo 6 

meses de validade a contar da data 

de entrega.                                             

PACOTE 75.291              1,970        148.323,27 

029 MARGARINA VEGETAL - 

Marca.: PRIMOR. 

Descrição:   Embalagem com 500  g.  

Com identificação do produto, 

Identificação do fabricante, data de 

fabricação, peso líquido, número do 

lote, contato para atendimento ao        

consumidor, com prazo de validade 

de, no mínimo, 03 meses da data de 

entrega e de acordo com as Normas 

e/ou Resoluções da ANVISA/MS.  

O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura                                           

POTE               1.401              5,300          7.425,30 

030 MELÃO - Marca.: LONGA 

VIDA. 

Descrição: De 1ª qualidade, 

redondo, casca lisa, graúdo, livre de        

sujidades, parasitas e larvas, 

tamanho e coloração      uniformes 

desenvolvida e madura, com polpa 

firme e intacta, fornecimento a 

granel.                                            

QUILOGRAMA              3.934              4,800         18.883,20 

032 MISTURA PARA PREPARO DE 

"BAIÃO DE 3" - Marca: 

SUSTENTARE. 

Descrição:  Enriquecido com ferro e 

zinco.  Embalagem de 1 Kg.        

Acondicionado em caixa de papelão 

e no máximo com 20 dias de 

fabricação.  Não conter quantidade 

de sódio superior a 500 mg per 

capita.                            

QUILOGRAMA   3.063             11,980         36.694,74 

033 MISTURA PARA PREPARO DE 

"MINGAU DE TAPIOCA COM 

COCO-     Marca: SUSTENTARE. 

Descrição:  Enriquecido com ferro e 

zinco.  Embalagem de 1 kg, 

acondicionados em caixa de papelão 

e no máximo 20 dias    de fabricação. 

Não conter quantidade de sódio 

superior a 400 mg per capita                                                 

QUILOGRAMA 1.914             11,980         22.929,72 

034 MISTURA PARA PREPARO DE 

"RISOTO DE CARNE COM 

LEGUMES" - Marca: 

SUSTENTARE. 

Descrição:      Enriquecido com ferro 

e zinco.  Embalagem de 1 Kg.        

Acondicionado em caixa de papelão 

e no máximo com 20 dias de 

fabricação.  Não conter quantidade 

de sódio superior a 400 mg per 

capita.                                                

QUILOGRAMA 4.594            12,490         57.379,06 

035 MISTURA PARA PREPARO DE 

"RISOTO DE FRANGO COM 
QUILOGRAMA 6.125             12,490         76.501,25 
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LEGUMES" - Marca: 

SUSTENTARE. 

Descrição:  Enriquecido com ferro e 

zinco.  Embalagem de 1 Kg.        

Acondicionado em caixa de papelão 

e no máximo com 20 dias de 

fabricação.  Não conter quantidade 

de sódio superior a 400 mg per 

capita.                                     

036 MISTURA PARA PREPARO DE 

SOPA DE MACARRÃO COM 

CARNE BOVINA E LEGUMES - 

Marca: SUSTENTARE. 

Descrição: Enriquecido com ferro e 

zinco.  Embalagem de 1 kg, 

acondicionados em caixa de papelão 

e no máximo 20 dias de fabricação. 

Não conter quantidade de sódio 

superior a 400 mg per capita.                                   

QUILOGRAMA 3.768             12,980         48.908,64 

040 PÊRA - Marca: LONGA VIDA. 

Descrição:  Aspecto globoso, fruto     

maduro, cor própria, classificada 

como fruta com polpa firme e 

intacta, isenta de enfermidades, 

sujidades, parasitas e larvas, sem 

lesões de origem física. 

Acondicionada em embalagem 

própria.                                                

QUILOGRAMA 3.069              6,950         21.329,55 

047 SUCO DE CAJÚ. - Marca.: 

DAFRUTA.   

Descrição:      Com alto teor de polpa 

da fruta, embalagem de 500 ml.        

Produto não fermentado, não 

alcoólico, homogeneizado e        

pasteurizado. Sem adição de açúcar.  

Produto com no   mínimo 6 meses de 

validade a contar da data de entrega.        

GARRAFA 3.445              2,190          7.544,55 

0418 SUCO DE GOIABA. - Marca.: 

DAFRUTA. 

Descrição:   Com alto teor de polpa 

da fruta, embalagem de 500 ml.        

Produto não fermentado, não 

alcoólico, homogeneizado e        

pasteurizado. Sem adição de açúcar.  

Produto com no mínimo 6 meses de 

validade a contar da data de entrega.                

GARRAFA 2,297.00              3,360          7.717,92 

VALOR TOTAL R$      693.131,76 

(Seiscentos e noventa e três mil cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos) 

 

         

  

Empresa: L A DE SOUSA COMERCIO; CNPJ.  nº 09.521.369/0001-14, estabelecida à TV OLÍVIO 

BAHIA, 4230, CENTRO, Senador José Porfírio PA, representada neste ato pelo Sr(a). LEUDES 

ALBUQUERQUE DE SOUSA, C.P.F. nº 800.047.762-91.                           

 
ITENS DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VLR 

UNITÁRIO 

VLR TOTAL 

004 ARROZ - Marca: PRAÇA. 

Descrição:    Classe longo fino, tipo 

l. embalagem plástica de 1 Kg, 

acondicionados em fardos    

plásticos    transparentes, isentos de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e 

corpos estranhos - Produto com no 

mínimo 6 meses de validade a contar 

da data de entrega.                                          

QUILOGRAMA 9.761             3,750         36.603,75 

051 AÇÚCAR CRISTAL - EMB. DE 1 

KG - Marca.: ITAMARATI. 

Descrição:  Embalagem plástica de 1 

kg, íntegros e que contenham data de 

fabricação e validade - produto        

de no máximo 20 dias de fabricação 

e no mínimo 08 meses de validade.                                            

QUILOGRAMA 4.020              3,250         13.065,00 

VALOR TOTAL R$       49.668,75 
(Quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) 

 

                                                                                            

Empresa: P R S DE CASTRO EIRELI; CNPJ. nº 36.620.827/0001-45, estabelecida à RUA DOIS, 

N52, QUADRA 6, SANTO ANTÔNIO, Capitão Poço PA, (91) 99257-1158, representada neste ato 
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pelo Sr(a). PAULO ROBERTO SILVA DE CASTRO, C.P.F. nº 772.236.322-91, R.G. nº 4303605 PC 

PA.                                                                                                                   

  
ITENS DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VLR 

UNITÁRIO 

VLR TOTAL 

011 BISCOITO TIPO ROSQUINHA 

DE COCO - Marca: 

TRIGOLINO/OCRIM S.A. 

Descrição:    Produzido com material 

de boa qualidade, bem assada, isento 

de material   terroso, resíduos   

vegetais ou    animais. Embalados 

em pacotes de polietileno lacrado        

com peso líquido de 400g. Com 

validade de 12 meses.                               

PACOTE 20.270              4,700         95.269,00 

012 CAFÉ - Marca: ODEBRECHT. 

Descrição: CAFÉ, em pó, 

embalagem a vácuo, de 250g. Selo 

ABIC de pureza, de preferência    

100%    de    café   arábico, aceitando-

se, no máximo, 20% de conilon.  Os 

grãos     pretos, verdes ou ardidos não 

poderão exceder a 20%. Produto 

com no mínimo 6 meses de validade 

a contar da data de entrega.                                                         

PACOTE             2.095              4,800         10.056,00 

055 MISTURA PARA PREPARO DE 

SOPA DE MACARRÃO COM 

FRANGO E LEGUMES - Marca: 

SUSTENTARE. 

Descrição: Conter vitaminas e 

minerais. Não conter sódio superior        

a 400 gramas per capta. Embalagem 

de 1 kg acondicionada em caixa de 

papelão e no máximo 30 dias de 

fabricação.              

QUILOGRAMA 2.870            15,400         44.198,00 

056 PÃO DE LEITE - Marca: 

SUSTENTARE. 

Descrição: Com peso de 50 gramas, 

contendo em sua composição        

leite, ovos, farinha especial, com 

tamanho uniforme, não podendo ser 

entregue queimado ou com partes 

cruas, sem sujidades, detritos 

animais ou vegetais, produzido        

no dia da entrega.  Embalagem em 

saco plástico não reaproveitável 

atóxico, contendo no máximo 70 

pães por saco.                       

UNIDADE 136.198              0,76 103.510,48 

057 PÃO FRANCES - Marca: 

MASSA LEVE. 

Descrição: Unidades de 50g   

produto   obtido   por processamento 

tecnológico adequado, da massa 

preparada com farinha de trigo, 

fermento biológico, água, sal, 

gordura. Não deve apresentar 

queimaduras e sua coloração deve 

mostrar tonalidades regulares. O   

miolo   deve ser leve com        

porosidade regular e coloração clara 

e uniforme. Não   apresentar odor de 

fermentação e de fumaça. A farinha        

de trigo empregada na confecção do 

pão deverá conter para cada 100 g de 

farinha de trigo 4,2 miligramas de 

ferro e 150 miligramas de ácido 

fólico                                

UNIDADE 97.300              0,690         67.137,00 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      320.170,48 
(Trezentos e vinte mil cento e setenta reais e quarenta e nove centavos) 

 

 

 

Empresa: O S OLIVEIRA COMERCIAL - ME; CNPJ. nº 03.623.513/0001-47, estabelecida à RUA 

SÃO FRANCISCO, S/N, LIBERDADE, Altamira PA, representada neste ato pelo Sr(a). OSVALDO 

DE SOUZA OLIVEIRA, C.P.F. nº 604.912.482-53.                                      

 

  
ITENS DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VLR 

UNITÁRIO 

VLR TOTAL 

015 CARNE BOVINA SALGADA 

(CHARQUE)250G - Marca: 

PIONEIRO. 

PACOTE 3,063.00              9,550         29.251,65 
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Descrição:   Curada e seca, ponta de 

agulha, de 1º qualidade, com        

baixo teor de gordura, embalado a 

vácuo em pacotes de 250g. A 

embalagem deve conter selo de 

inspeção federal (SIF), estadual 

(SIE) ou municipal (SIM), dados de 

identificação do produto, validade   e   

fabricação.      Acondicionados em 

caixa de papelão lacrada.                
VALOR TOTAL R$       29.251,65 

(Vinte e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S) 

3.1. O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

3.2. O órgão gerenciador indica o (a) Secretário Municipal de Educação de Pacajá, o senhor MARK 

JONNY SANTOS SILVA para responder pelo gerenciamento desta Ata de Registro de Preços, a 

quem confere poderes para analisar, autorizar e/ou denegar pedidos de adesão. 

3.3. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: O FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO. 

3.4. Os quantitativos destinados internamente para cada órgão participante seguem a oportunidade 

e conveniência da Administração Pública Municipal de Pacajá-PA. 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993. 

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à 

apresentação, pelo interessado, de: justificativa da vantagem da contratação e aceite do fornecedor. 

4.3. Pela dificuldade de manuseio no sistema LICITANET, não serão aceitos pedidos de adesão 

através deste sistema informatizado. 

4.4. Poderá ser admitido pedido de adesão protocolado presencialmente no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Pacajá, localizado na Av. João Miranda dos Santos-CEP: 68.485-000, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 14h. 

4.5. Primando pela celeridade e desburocratização dos procedimentos administrativos, poderá ser 

admitido ainda pedido de adesão endereçado ao e-mail licitacaopacajapmp@gmail.com, em nome 

do responsável mencionado no subitem “3.2”, desde que os arquivos estejam todos no formato PDF 

e assinados digitalmente com o e-CNPJ do Órgão solicitante e/ou com o e-CPF do ordenador. 

4.6. 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.  

4.7. As adesões ou contratações adicionais a que se refere o item acima não poderão exceder, por 

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

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços. 

4.8. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços, independentemente do número 

de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.9. Compete ao órgão não participante, que aderir esta Ata de Registro de Preços, 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. 

4.10. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado ainda o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 
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4.10.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 

 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua publicação, sendo vedada sua prorrogação. 

  

6. REVISÃO, REAJUSTE E CANCELAMENTO 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato superveniente devidamente comprovado, que eleve o custo 

do objeto registrado e, por conseguinte, afete o equilíbrio econômico-financeiro, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es). 

6.2. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

6.3.2. Convocar, se houver, o fornecedor registrado no cadastro de reserva e assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

6.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

6.5. Os preços registrados na Ata de Registro de Preço não sofrerão qualquer reajuste antes do 

interregno de 12 (doze) meses, contados da apresentação, na Sessão Pública, da proposta de preços. 

6.5.1. Após decorridos 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta de preços na Sessão 

Pública, aplicar-se-á reajuste de preço pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 

6.6. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

6.9.1. Por razão de interesse público; ou 

6.9.2. A pedido do fornecedor. 

 

7. DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos 

participantes, se houver, por meio de execução direta, sem a necessidade de contratação. 

7.1.1. Não será admitida a execução direta desta Ata de Registro de Preços pelos “caronas”, sendo 

necessária a assinatura de contrato administrativo. 
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7.2. Para os casos de execução direta desta Ata de Registro de Preços, aplicam-se as disposições 

quanto ao local, prazos, condições para cumprimento da obrigação, obrigações da contratada, 

obrigações da contratante, critérios para recebimento do objeto, critérios de pagamento e sanções 

pelo mau cumprimento da obrigação previstas no Termo de Referência. 

7.3. Exclusivamente quanto à aplicação da penalidade de multa constante no Termo de Referência, 

para os casos de execução desta Ata, aplica-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

instrumento substitutivo ao contrato. 

 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

8.2. É de competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, quando caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade. 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências abaixo, 

dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro da empresa 

beneficiária: 

8.3.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

8.3.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

8.3.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

8.3.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

9. CADASTRO DE RESERVA 

9.1  “Sem Formação Cadastro de Reserva", Justificativa: "Não houve formação do Cadastro de 

Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do cadastro"). 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. A existência de preços registrados não obriga o ÓRGÃO a firmar as contratações que deles 

poderão advir. 

10.2. As condições gerais, tais como prazos, obrigações da Administração, obrigações do 

fornecedor registrado, penalidades e demais condições pertinentes, encontram-se definidos no 

instrumento convocatório. 

10.3. Nos casos de execução desta Ata de Registro de Preços por ocasião da utilização de 

instrumento substitutivo do contrato administrativo, previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666/93, 

aplicam-se as condições gerais do fornecimento, tais como prazos, obrigações da Administração, 

obrigações do fornecedor registrado, penalidades e demais condições pertinentes, constantes no 

instrumento convocatório. 

10.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

10.5. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação 

dos itens nas seguintes hipóteses: 

10.5.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 

quantitativos definidos no certame; ou 

10.5.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor 

seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

10.6. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

  

Pacajá/PA, 15 de outubro de 2021. 

 

 
 

 

______________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ nº 28.533.284/0001-09 

CONTRATANTE 

 

 

________________________________________________________ 

EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO EIRELI 

CNPJ: 28.155.068/0001-69. 

CONTRATADO 

 

 

_________________________________________________________ 

I . J . C. DE AZEVEDO EIRELI  

CNPJ: 11.271.070/0001-09 

CONTRATADO 

 

 

__________________________________________________________ 

V. DE SOUSA NUNES COMERCIO 

CNPJ: 09.552.700/0001-63 

CONTRATADO 

 

 

____________________________________________________________ 

LA DE SOUSA COMERCIO EPP 

CNPJ: 09.521.369/0001-14 

CONTRATADO 

 

 

____________________________________________________________ 

P R S DE CASTRO EIRELI  

CNPJ: 36.620.827/0001-45 

CONTRATADO 

 

 

_____________________________________________________________ 

O S OLIVEIRA COMERCIAL 

CNPJ: 03.623.513/0001-47 

CONTRATADO 

 
 

L. A. DE SOUSA 
COMERCIO:095
21369000114

Assinado de forma digital 
por L. A. DE SOUSA 
COMERCIO:095213690001
14 
Dados: 2021.10.15 
09:52:34 -03'00'
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