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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180126 

 
Aos 06 dias do mês de julho do ano de 2018, o MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, por intermédio do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por seu representante legal, nos termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17.07.2002, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993 e, das 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 9/2018-008 SEMED, do processo n° 008/2018, homologado 
pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 14/06/2018, registrou-se os preços oferecidos pelas 
empresas R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA, CNPJ n° 18.175.732/0001-88, estabelecida à AV BARAO 
DO RIO BRANCO,1852,A, CENTRO, Castanhal PA, (91)  98895-2988,  representada  neste  ato pelo 
Sr(a). CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARTINS, C.P.F. nº 443.248.712-72, R.G. nº 2347407, SSP-PA; a 
Empresa: R C  V R DE OLIVEIRA LTDA; C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50, estabelecida à TV WE-64 
(CIDADE NOVA VI),Nº442, CIDADE NOVA, Ananindeua PA, (91)  3263-9096,  representada  neste  
ato  pelo  Sr(a).  RENY  CAROLINA  VELASCO  ROCHA  DE  OLIVEIRA, C.P.F. nº 001.676.292-47, R.G. 
nº 6035976 PC PA; a Empresa: MARIZA INDUSTRIA  E  COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 
01.773.117/0001-70, estabelecida à Rod. Br 316, s/n Km 62, Titanlandia, Castanhal PA,  (91)  3412-
2100,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a). AIRTON DE JESUS DA SILVA BEZERRA, C.P.F. nº 
652.042.982-15, R.G. nº 3777280 PC PA; a Empresa: A S NAGASE & CIA LTDA; C.N.P.J. nº 
09.721.163/0001-38, estabelecida à Av. Pedro Alvares Cabral, 834 B, Marambaia, Belém- PA, (91) 
3243-0111,  representada neste ato pelo Sr(a). ALEXEI SEISHI NAGASE, C.P.F. nº 263.868.872-04, 
R.G. nº 1329928 2VIA SSP;  e a Empresa: G.R.S. EIRELI;  C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83, 
estabelecida à Av. Presidente Vargas, 3685 anexo A, Ianetama, Castanhal -PA, (91) 98052-1502,  
representada  neste  ato pelo Sr(a). GABRIEL RAMOS DA SILVA, C.P.F. nº 846.062.152-91, R.G. nº 
5067272 SSP- PA. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais objetivando a 
futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS/NÃO PERECÍVEIS) PARA A 
MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ – PARA, pelo período 

de 12 (doze) meses, para atender as necessidades dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Estadual e 
Municipal de Educação no ano letivo de 2018, especificações, preços e fornecedores foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES  
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2.1. Integram a presente Ata, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na qualidade de ÓRGÃO 
GERENCIADOR.  
 
Parágrafo Primeiro – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a 
utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, 
observadas as exigências contidas na legislação aplicável.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
3.1. A partir desta data, ficam registrados no FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, os preços do(s) 
fornecedor(es) a seguir relacionado(s), objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(PERECÍVEIS/NÃO PERECÍVEIS) PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM 
CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
VIGIA DE NAZARÉ – PARA, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades dos alunos 

matriculados nas Escolas da Rede Estadual e Municipal de Educação no ano letivo de 2018, 
mediante o PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, sob o gerenciamento do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nas condições estabelecidas no ato convocatório,  conforme 
abaixo: 
 
Empresa: R &  C  MARTINS  COMERCIO  LTDA;  C.N.P.J. nº 18.175.732/0001-88, estabelecida à AV BARAO DO 

RIO BRANCO,1852,A, CENTRO, Castanhal PA, (91)  98895-2988,  representada  neste  ato pelo Sr(a). 

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARTINS, C.P.F. nº 443.248.712-72, R.G. nº 2347407 SSP PA.                                                                                                          
  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

00001  Achocolatado em pó: pacote de 200g ou 400g        QUILO           3,864.00             5,000        19.320,00 

        Achocolatado em pó   -   Embalagem  primária:  saco  de 

        polietileno, acondicionado em   caixa  de  papelão  com 

        total de 10kg.  Valores  nutricionais  e  rotulagem  de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: pacote de 

        200g ou 400g.  Validade:  não  inferior  a 180 (cento e 

        oitenta) dias, a contar da data de entrega.          

00003  ADOÇANTE DIETÉTICO                                LITRO            38.00            21,750           826,50 

        ADOÇANTE DIETÉTICO -  À  base  de  edulcorante natural, 

        líquido transparente. Acondicionado     em    embalagem 

        resistente atóxica. Deverá     atender     todas     as 

        especificações contidas na  legislação  vigente  para o 

        produto. Embalagem apropriada  até 100 ml, com validade 

        de até 180 dias a a partir da data de entrega.          

 00005  ARROZ BRANCO TIPO 1                               QUILO          50,756.00         2,030         103.034,68 

        Longo e fino,  de  boa  qualidade,  isento  de  mofo  e 

        impureza. A embalagem   obrigatoriamente   deverá   ser 

        uniforme quanto ao  tipo e peso para a quantidade total 

        solicitada, rotulagem de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   de   1kg.   Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00006  AVEIA FLOCOS FINOS.                               QUILO            895.00             9,600         8.592,00 

        Acondicionado em saco  plástico  transparente, atóxico, 

        resistente e hermeticamente   vedado.  Deve  apresentar 

        aspecto, cheiro e  sabor  característico.  Rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: pacote de 

        200g ou 400g.  Validade:  não  inferior  a 180 (cento e 

        oitenta) dias, a contar da data de entrega.             

 00013  CHARQUE BOVINO DIANTEIRO .                       QUILO           6,804.00            17,930       121.995,72 

        Embalagem plástica à   vácuo.  Acondicionada  em  fardo 
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        plástico ou caixa de papelão até 30 kg. Não deve conter 

        nitrito e nitrato.   As  embalagens  primárias  deverão 

        estar devidamente rotuladas  de acordo com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote  de  500g  ou 1kg. Validade: 

        não inferior a  120  (cento  e vinte) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 00014  CREMOGEMA                                        QUILO             612.00            14,300         8.751,60 

        Amido de milho  tipo  cremogema  matérias  primas sãs e 

        limpas isenta de  matérias  terrosas  e  parasitas, sem 

        umidade fermentação ou  ranço.  Deve  produzir  ligeira 

        crepitação quando comprimido entre os dedos. Não devera 

        apresenta resíduos ou   impurezas   bolor   ou  cheiro. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 250g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.    

 00015  COLORAU                                          QUILO           2,052.00             3,850         7.900,20 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote  de 100g. entrega. Validade: 

        não inferior a  180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 00016  FEIJÃO CARIOCA TIPO 1                            QUILO           7,826.00             2,640        20.660,64 

        Não deverão apresentar   sujidades,   bolor,   manchas. 

        Acondicionado em fardos  plásticos  de 30 kg. Rotulagem 

        de acordo com  a  legislação vigente. Embalagem: pacote 

        de 1kg. Validade:  não inferior a 180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 00017  FUBÁ DE MILHO                                    QUILO           5,149.00             3,400        17.506,60 

        Produto da moagem  dos  grãos  de  milho,  são e limpo, 

        isento de matérias  terrosas  e  parasitas. Não podendo 

        apresenta umidade, fermentação  ou  raso. Embalagem com 

        rotulagem contendo identificação    ingrediente   valor 

        nutricional data de  fabricação  e  validade. Isento de 

        material estranho. Embalagem: pacote de 500g. Validade: 

        não inferior a  180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 00022  MARGARINA COM SAL.                               QUILO           3,606.00             5,560        20.049,36 

        Com teor de  lipídios  entre  50  a  80%,  na embalagem 

        deverá constar data  da  fabricação, data de validade e 

        número do lote  do  produto. Com Registro no Ministério 

        da Agricultura. Rotulagem  de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pote   de   250g.   Validade:   não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00023  MASSA PARA SOPA TIPO CONCHA                      QUILO           5,217.00             4,050        21.128,85 

        Não deverá apresentar   sujidades,  bolor,  manchas  ou 

        fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias 

        ao serem postas  na  água  não  devem turvá-la antes da 

        cocção. Não devem   estar   fermentadas   ou  rançosas. 

        Pós-cocção a massa  não  poderá  apresentar  textura ou 

        consistência de empapamento.  Rotulagem de acordo com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 00025  ÓLEO DE SOJA REFINADO.                           LITRO          10,975.00             4,570        50.155,75 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: garrafa  de  500ml.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00026  PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DE 1ø QULIDADE   QUILO        19,186.00             5,970       114.540,42 

        Embalagem intacta, onde    deverá   constar   data   da 

        fabricação, validade e  número  do  lote do produto. As 

        embalagens primárias deverão      estar     devidamente 

        rotuladas de acordo  com a legislação vigente. Só serão 

        aceitos produtos com  a  comprovação da inspeção SIF ou 

        SIE/DIPOA. Embalagem: pacote  de até 2kg. Validade: não 



 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

(Pregão Eletrônico SRP n. º: 008/2018 SEMED) 
Processo Administrativo 9/2018-008 

 

     

 

 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00027  PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA                     QUILO           7,827.00             8,430        65.981,61 

        (frango e carne).  Valores  nutricionais e rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: pacote de 

        400g. Validade: não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 00028  SAL REFINADO IODADO.                             QUILO           4,686.00             0,950         4.451,70 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   de   1kg.   Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00029  Tempero - Isento de pimenta                      QUILO           2,267.00             4,530        10.269,51 

        Tempero - Isento    de   pimenta,   contendo   na   sua 

        composição: sal, alho  e cebola e colorau. Rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem:  pote de 

        300g. Validade: não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 00030  VINAGRE DE ÁLCOOL .                              LITRO          18,489.00             2,460        45.482,94 

        Vinagre de álcool  - Obtido de matéria prima vegetal em 

        bom estado sanitário,   estar   isento  de  substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: garrafa  de  500ml.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega                                              

 

          VALOR TOTAL R$  640.648,08 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) 

 

 

Empresa: R C  V R DE OLIVEIRA LTDA; C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50, estabelecida à TV WE-64 (CIDADE NOVA VI),Nº442, 

CIDADE NOVA, Ananindeua PA, (91)  3263-9096,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  RENY  CAROLINA  VELASCO  ROCHA  

DE  OLIVEIRA, C.P.F. nº 001.676.292-47, R.G. nº 6035976 PC PA.                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00002  AÇÚCAR REFINADO                                   QUILO        60,662.00             1,900       115.257,80 

        Produto processado da    cana-de-açúcar    com   moagem 

        refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 

        rendimento insatisfatório, coloração  e misturas e peso 

        insatisfatório. Rotulagem de  acordo  com  a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote    de1kg.    Validade:   não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00004  ALHO A GRANEL.                                      QUILO        1,971.00            10,850        21.385,35 

        100% natural. De   boa  qualidade,  inseto  de  mofo  e 

        impureza. A embalagem   obrigatoriamente   deverá   ser 

        uniforme quanto ao  tio  e peso para a quantidade total 

        solicitada. Rotulagem de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalage: pacote  de  até  1kg.  Validade: não 

        inferior a 90  (noventa)  dias,  a  contar  da  data de 

        entrega.                                                

 00007  BATATA INGLESA                                      QUILO        5,215.00             2,690        14.028,35 

        Lavadas sadias sem  danificações  físicas  e  integras. 

        Isentas de substâncias  terrosas  e sujidades, odores e 

        sabores estranhos e      prefeitas     condições     de 

        apresentação. Produto com maturação suficiente para ser 

        consumido. Embalagem: pacote  de  até  10kg.  Validade: 

        colheita recente.                                       

 00009  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER                 QUILO       14,531.00             5,800        84.279,80 

        Deverão ser fabricadas  a partir de matérias primas sãs 

        e limpas, isentas   de   matéria   terrosa,  parasitos, 

        devendo estar em  perfeito  estado  de conservação. São 

        rejeitados os biscoitos    ou    bolachas   malcozidas, 

        queimadas de caracteres  organolépticos  anormais.  Não 

        poderá apresentar umidade    ou   biscoitos   quebrados 

        (percentual máximo aceito   -   até  10%  de  biscoitos 

        quebrados). O Rotulo   e   selagem   de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    400g. 
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        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 00011  CARNE MOIDA CONGELADA                               QUILO       10,625.00             7,500        79.687,50 

        (músculo) Isenta de  cartilagem e nervo, sem excesso de 

        gordura, deve apresentar   odor   característico,   cor 

        variando de vermelho    cereja   a   vermelho   escuro, 

        acondicionado em embalagem     integra    adequado    e 

        resistente sendo de  1kg  em cada pacote, com rotulagem 

        especificando o peso,    tipo   da   carne,   data   de 

        fabricação, data de  validade,  endereço e com registro 

        de inspeção animal no SIF OU SIE. Não será aceito carne 

        cortada na máquina, com odor, cor e sabor impróprios ao 

        produto e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso, 

        esverdeado e pardacento.    As   embalagens   primárias 

        deverão estar devidamente  rotuladas  de  acordo  com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 00019  LEITE EM PÓ INTEGRAL .                              QUILO       33,030.00            14,740       486.862,20 

        Deverá estar acondicionado    em   embalagem   integra, 

        adequada e resistente,  com identificação do tipo, data 

        de validade e  com registro do SIF (Serviço de Inspeção 

        Federal). Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

        Embalagem: pacote de 200g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.    

 00021  MACARRÃO ESPAGUETE .                                QUILO        7,825.00             3,600        28.170,00 

        Não deverá apresentar   sujidades,  bolor,  manchas  ou 

        fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias 

        ao serem postas  na  água  não  devem turvá-la antes da 

        cocção. Não devem   estar   fermentadas   ou  rançosas. 

        Pós-cocção a massa  não  poderá  apresentar  textura ou 

        consistência de empapamento.  Rotulagem de acordo com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 

                VALOR TOTAL R$  829.671,00 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS) 

  

 

Empresa: MARIZA INDUSTRIA  E  COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 01.773.117/0001-70, estabelecida à Rod. Br 

316, s/n Km 62, Titanlandia, Castanhal PA,  (91)  3412-2100,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a). AIRTON DE JESUS 

DA SILVA BEZERRA, C.P.F. nº 652.042.982-15, R.G. nº 3777280 PC PA.                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00024  MILHO BRANCO .                                 QUILO             3,401.00             4,700        15.984,70 

        Grãos de boa  qualidade  isentos  de  mofo  e impureza. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 500g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.    

 

         VALOR TOTAL R$  15.984,70 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) 

 

Empresa: A S NAGASE & CIA LTDA; C.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38, estabelecida à Av. Pedro Alvares Cabral, 834 B, 

Marambaia, Belém PA, (91) 3243-0111,  representada neste ato pelo Sr(a). ALEXEI SEISHI NAGASE, C.P.F. nº 

263.868.872-04, R.G. nº 1329928 2VIA SSP PA.                                                                                                                              

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00008  BISCOITO DOCE TIPO MARIA                         QUILO          12,532.00             6,660        83.463,12 

        Deverão ser fabricados  a partir de matérias primas sãs 

        e limpas, isentas   de   matéria   terrosa,  parasitos, 

        devendo estar em  perfeito  estado  de conservação. São 

        rejeitados os biscoitos    ou    bolachas   malcozidas, 

        queimadas de caracteres  organolépticos  anormais.  Não 

        poderá apresentar umidade    ou   biscoitos   quebrados 

        (percentual máximo aceito   -   até  10%  de  biscoitos 

        quebrados). O Rotulo   e   selagem   de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    400g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 

               VALOR TOTAL R$  83.463,12 (OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) 
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Empresa: G.R.S. EIRELI;  C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83, estabelecida à Av. Presidente Vargas, 3685 anexo A, 

Ianetama, Castanhal PA, (91) 98052-1502,  representada  neste  ato pelo Sr(a). GABRIEL RAMOS DA SILVA, C.P.F. nº 

846.062.152-91, R.G. nº 5067272 SSP PA.                                                                                                                              

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00012  CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS                  QUILO         14,257.00            18,800       268.031,60 

        (tipo acém) Isenta  de  cartilagem e nervo, sem excesso 

        de gordura, deve  apresentar  odor  característico, cor 

        variando de vermelho    cereja   a   vermelho   escuro, 

        acondicionado em embalagem     integra    adequado    e 

        resistente sendo de  1kg  em cada pacote, com rotulagem 

        especificando o peso,    tipo   da   carne,   data   de 

        fabricação, data de  validade,  endereço e com registro 

        de inspeção animal no SIF OU SIE. Não será aceito carne 

        cortada na máquina, com odor, cor e sabor impróprios ao 

        produto e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso, 

        esverdeado e pardacento.    As   embalagens   primárias 

        deverão estar devidamente  rotuladas  de  acordo  com a 

        legislação vigente. Embalagem: pacote de 1kg. Validade: 

        não inferior a  180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 

      VALOR TOTAL R$      268.031,60 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 

 

 

  

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO  
4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela SEMED mediante a formalização 
de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.  
 
Parágrafo Primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado 
recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.  
 
Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.  
 
Parágrafo Terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de 
Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
5.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
dos preços existentes no mercado, cabendo à SEMED convocar o fornecedor registrado para 
negociar o novo valor.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
6.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:  
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a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados no mercado;  

c) Não receber Nota de Empenho;  

d) Houver razões de interesse público.  
 
Parágrafo Primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.  
 
Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de 
preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  
 
7.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOU.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
8.1. A presente Ata será divulgada no site do Portal da Transparência: www.vigia.pa.gov.br, e 
Mural de Licitações do TCM.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES  
 
9.1. Compete ao ÓRGÃO PARTICIPANTE da presente Ata:  

a) Encaminhar ofício cientificando o ÓRGÃO GERENCIADOR da efetivação da 
contratação decorrente da presente ata;  

b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente 
Ata de registro de preços, para controle e acompanhamento do Órgão Gestor da 
observância dos quantitativos máximos registrados;  

 
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em 
coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;  
 

http://www.vigia.pa.gov.br/
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d) Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando de sua ocorrência, e recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de 
registro de preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos 
produtos licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou 
prestação de serviços.  

 
9.2. Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:  

 

a) Consultar previamente o ÓRGÃO GERENCIADOR no intuito de obter as informações 
necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro 
de Preços e eventuais alterações;  

b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de 
licitação e na presente Ata, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer 
irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as 
penalidades cabíveis à espécie.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS  
 
10.1. A presente Ata deverá ser registrada no Tribunal de Contas do Município, conforme prescreve 
o art. 6º, inciso VII da resolução 11.535/2014 – TCM.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
11.1. Na ocasião da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a licitante vencedora deverá 
dispor de “CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n° 11.536/2014-TCM.  
 
11.2. Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 
9/2018-008 SEMED e a proposta da empresa.  
 
Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa 
pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93, aplicando-se ao presente 
instrumento as regras dispostas no Edital e seus anexos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
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12.1. Fica eleito o Foro da cidade de Vigia de Nazaré, município do Estado do Pará, com renúncia a 
qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata 
de Registro de Preços.  
 
E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na 
pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.  
 

 
Vigia de Nazaré/PA, 06 de julho de 2018.  

 
 
 
 

___________________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

CNPJ Nº 29.517.467/0001-95 
CONTRATANTE 

 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

R & C MARTINS COMERCIO LTDA 
C.N.P.J. nº 18.175.732/0001-88 

CONTRATADO 
   

 

 

 

                                                                               

    __________________________________________                                                                             

R C V R DE OLIVEIRA LTDA 
C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50 

CONTRATADO 
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________________________________________                                                                                 
MARIZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

C.N.P.J. nº 01.773.117/0001-70 
CONTRATADO 

                                                                                 
 
 
 
 

_________________________________________                                                                                 
A S NAGASE & CIA LTDA 

C.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38 
CONTRATADO 

                                                                                 
     
 
 
 

 ___________________________________________                                                                            
G.R.S. EIRELI 

C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83 
CONTRATADO 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20180126 
Ata de Registro de Preços, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018-008 SEMED, Processo 
nº 008/2018, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial da União, n °280, do dia 05/07/2018, 
pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
OBJETO: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS/NÃO 
PERECÍVEIS) PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA 
FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ – 
PARA, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades dos alunos matriculados nas Escolas 
da Rede Estadual e Municipal de Educação no ano letivo de 2018, mediante o PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, sob o gerenciamento da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO – SEMED, na modalidade PREGÃO, Forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇO, 
de acordo com as especificações e quantidades constantes nos Anexos A e II, visando atender as 
necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.  
 
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura.  
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ENCARTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180126 

 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VIGIA DE 

NAZARÉ, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e as Empresas cujos preços estão a seguir 

registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2018-008SEMED. 
  

Empresa: R &  C  MARTINS  COMERCIO  LTDA;  C.N.P.J. nº 18.175.732/0001-88, estabelecida à AV BARAO DO RIO 

BRANCO,1852,A, CENTRO, Castanhal PA, (91)  98895-2988,  representada  neste  ato pelo Sr(a). CARLOS AUGUSTO DA COSTA 

MARTINS, C.P.F. nº 443.248.712-72, R.G. nº 2347407 SSP PA.                                                                                                          

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE    QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  Achocolatado em pó: pacote de 200g ou 400g          QUILO          3,864.00           5,000        19.320,00 

        Achocolatado em pó   -   Embalagem  primária:  saco  de 

        polietileno, acondicionado em   caixa  de  papelão  com 

        total de 10kg.  Valores  nutricionais  e  rotulagem  de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: pacote de 

        200g ou 400g.  Validade:  não  inferior  a 180 (cento e 

        oitenta) dias, a contar da data de entrega.             

 00003  ADOÇANTE DIETÉTICO                                  LITRO           38.00            21,750           826,50 

        ADOÇANTE DIETÉTICO -  À  base  de  edulcorante natural, 

        líquido transparente. Acondicionado     em    embalagem 

        resistente atóxica. Deverá     atender     todas     as 

        especificações contidas na  legislação  vigente  para o 

        produto. Embalagem apropriada  até 100 ml, com validade 

        de até 180 dias a a partir da data de entrega.          

 00005  ARROZ BRANCO TIPO 1                                 QUILO       50,756.00             2,030       103.034,68 

        Longo e fino,  de  boa  qualidade,  isento  de  mofo  e 

        impureza. A embalagem   obrigatoriamente   deverá   ser 

        uniforme quanto ao  tipo e peso para a quantidade total 

        solicitada, rotulagem de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   de   1kg.   Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00006  AVEIA FLOCOS FINOS.                                 QUILO          895.00             9,600         8.592,00 

        Acondicionado em saco  plástico  transparente, atóxico, 

        resistente e hermeticamente   vedado.  Deve  apresentar 

        aspecto, cheiro e  sabor  característico.  Rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: pacote de 

        200g ou 400g.  Validade:  não  inferior  a 180 (cento e 

        oitenta) dias, a contar da data de entrega.             

 00013  CHARQUE BOVINO DIANTEIRO .                          QUILO        6,804.00            17,930       121.995,72 

        Embalagem plástica à   vácuo.  Acondicionada  em  fardo 

        plástico ou caixa de papelão até 30 kg. Não deve conter 

        nitrito e nitrato.   As  embalagens  primárias  deverão 

        estar devidamente rotuladas  de acordo com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote  de  500g  ou 1kg. Validade: 

        não inferior a  120  (cento  e vinte) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 00014  CREMOGEMA                                           QUILO          612.00            14,300         8.751,60 

        Amido de milho  tipo  cremogema  matérias  primas sãs e 

        limpas isenta de  matérias  terrosas  e  parasitas, sem 

        umidade fermentação ou  ranço.  Deve  produzir  ligeira 

        crepitação quando comprimido entre os dedos. Não devera 

        apresenta resíduos ou   impurezas   bolor   ou  cheiro. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 250g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.    

 00015  COLORAU                                             QUILO        2,052.00             3,850         7.900,20 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote  de 100g. entrega. Validade: 

        não inferior a  180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 00016  FEIJÃO CARIOCA TIPO 1                               QUILO        7,826.00             2,640        20.660,64 

        Não deverão apresentar   sujidades,   bolor,   manchas. 



 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

(Pregão Eletrônico SRP n. º: 008/2018 SEMED) 
Processo Administrativo 9/2018-008 

 

     

 

 

        Acondicionado em fardos  plásticos  de 30 kg. Rotulagem 

        de acordo com  a  legislação vigente. Embalagem: pacote 

        de 1kg. Validade:  não inferior a 180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 00017  FUBÁ DE MILHO                                       QUILO        5,149.00             3,400        17.506,60 

        Produto da moagem  dos  grãos  de  milho,  são e limpo, 

        isento de matérias  terrosas  e  parasitas. Não podendo 

        apresenta umidade, fermentação  ou  raso. Embalagem com 

        rotulagem contendo identificação    ingrediente   valor 

        nutricional data de  fabricação  e  validade. Isento de 

        material estranho. Embalagem: pacote de 500g. Validade: 

        não inferior a  180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

 00022  MARGARINA COM SAL.                                  QUILO        3,606.00             5,560        20.049,36 

        Com teor de  lipídios  entre  50  a  80%,  na embalagem 

        deverá constar data  da  fabricação, data de validade e 

        número do lote  do  produto. Com Registro no Ministério 

        da Agricultura. Rotulagem  de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pote   de   250g.   Validade:   não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00023  MASSA PARA SOPA TIPO CONCHA                         QUILO        5,217.00             4,050        21.128,85 

        Não deverá apresentar   sujidades,  bolor,  manchas  ou 

        fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias 

        ao serem postas  na  água  não  devem turvá-la antes da 

        cocção. Não devem   estar   fermentadas   ou  rançosas. 

        Pós-cocção a massa  não  poderá  apresentar  textura ou 

        consistência de empapamento.  Rotulagem de acordo com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 00025  ÓLEO DE SOJA REFINADO.                              LITRO       10,975.00             4,570        50.155,75 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: garrafa  de  500ml.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00026  PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DE 1ø QULIDADE    QUILO       19,186.00             5,970       114.540,42 

        Embalagem intacta, onde    deverá   constar   data   da 

        fabricação, validade e  número  do  lote do produto. As 

        embalagens primárias deverão      estar     devidamente 

        rotuladas de acordo  com a legislação vigente. Só serão 

        aceitos produtos com  a  comprovação da inspeção SIF ou 

        SIE/DIPOA. Embalagem: pacote  de até 2kg. Validade: não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00027  PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA                        QUILO        7,827.00             8,430        65.981,61 

        (frango e carne).  Valores  nutricionais e rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente. Embalagem: pacote de 

        400g. Validade: não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 00028  SAL REFINADO IODADO.                                QUILO        4,686.00             0,950         4.451,70 

        Obtido de matéria   prima   vegetal   em   bom   estado 

        sanitário, estar isento  de substâncias estranhas a sua 

        composição. Aspecto límpido,       cor      e      odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote   de   1kg.   Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00029  Tempero - Isento de pimenta                         QUILO        2,267.00             4,530        10.269,51 

        Tempero - Isento    de   pimenta,   contendo   na   sua 

        composição: sal, alho  e cebola e colorau. Rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem:  pote de 

        300g. Validade: não  inferior  a  180 (cento e oitenta) 

        dias, a contar da data de entrega.                      

 00030  VINAGRE DE ÁLCOOL .                                 LITRO       18,489.00             2,460        45.482,94 

        Vinagre de álcool  - Obtido de matéria prima vegetal em 

        bom estado sanitário,   estar   isento  de  substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 
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        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem: garrafa  de  500ml.  Validade:  não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega                                              

 

                                                                                    VALOR TOTAL R$      640.648,08 

  

  

Empresa: R C  V R DE OLIVEIRA LTDA; C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50, estabelecida à TV WE-64 (CIDADE NOVA VI),Nº442, 

CIDADE NOVA, Ananindeua PA, (91)  3263-9096,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  RENY  CAROLINA  VELASCO  ROCHA  

DE  OLIVEIRA, C.P.F. nº 001.676.292-47, R.G. nº 6035976 PC PA.                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00002  AÇÚCAR REFINADO                                  QUILO          60,662.00             1,900       115.257,80 

        Produto processado da    cana-de-açúcar    com   moagem 

        refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 

        rendimento insatisfatório, coloração  e misturas e peso 

        insatisfatório. Rotulagem de  acordo  com  a legislação 

        vigente. Embalagem: pacote    de1kg.    Validade:   não 

        inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

        de entrega.                                             

 00004  ALHO A GRANEL.                                      QUILO        1,971.00            10,850        21.385,35 

        100% natural. De   boa  qualidade,  inseto  de  mofo  e 

        impureza. A embalagem   obrigatoriamente   deverá   ser 

        uniforme quanto ao  tio  e peso para a quantidade total 

        solicitada. Rotulagem de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalage: pacote  de  até  1kg.  Validade: não 

        inferior a 90  (noventa)  dias,  a  contar  da  data de 

        entrega.                                                

 00007  BATATA INGLESA                                      QUILO        5,215.00             2,690        14.028,35 

        Lavadas sadias sem  danificações  físicas  e  integras. 

        Isentas de substâncias  terrosas  e sujidades, odores e 

        sabores estranhos e      prefeitas     condições     de 

        apresentação. Produto com maturação suficiente para ser 

        consumido. Embalagem: pacote  de  até  10kg.  Validade: 

        colheita recente.                                       

 00009  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER                 QUILO       14,531.00             5,800        84.279,80 

        Deverão ser fabricadas  a partir de matérias primas sãs 

        e limpas, isentas   de   matéria   terrosa,  parasitos, 

        devendo estar em  perfeito  estado  de conservação. São 

        rejeitados os biscoitos    ou    bolachas   malcozidas, 

        queimadas de caracteres  organolépticos  anormais.  Não 

        poderá apresentar umidade    ou   biscoitos   quebrados 

        (percentual máximo aceito   -   até  10%  de  biscoitos 

        quebrados). O Rotulo   e   selagem   de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    400g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 00011  CARNE MOIDA CONGELADA                               QUILO       10,625.00             7,500        79.687,50 

        (músculo) Isenta de  cartilagem e nervo, sem excesso de 

        gordura, deve apresentar   odor   característico,   cor 

        variando de vermelho    cereja   a   vermelho   escuro, 

        acondicionado em embalagem     integra    adequado    e 

        resistente sendo de  1kg  em cada pacote, com rotulagem 

        especificando o peso,    tipo   da   carne,   data   de 

        fabricação, data de  validade,  endereço e com registro 

        de inspeção animal no SIF OU SIE. Não será aceito carne 

        cortada na máquina, com odor, cor e sabor impróprios ao 

        produto e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso, 

        esverdeado e pardacento.    As   embalagens   primárias 

        deverão estar devidamente  rotuladas  de  acordo  com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 00019  LEITE EM PÓ INTEGRAL .                              QUILO       33,030.00            14,740       486.862,20 

        Deverá estar acondicionado    em   embalagem   integra, 

        adequada e resistente,  com identificação do tipo, data 

        de validade e  com registro do SIF (Serviço de Inspeção 

        Federal). Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

        Embalagem: pacote de 200g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.    
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 00021  MACARRÃO ESPAGUETE .                                QUILO        7,825.00             3,600        28.170,00 

        Não deverá apresentar   sujidades,  bolor,  manchas  ou 

        fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias 

        ao serem postas  na  água  não  devem turvá-la antes da 

        cocção. Não devem   estar   fermentadas   ou  rançosas. 

        Pós-cocção a massa  não  poderá  apresentar  textura ou 

        consistência de empapamento.  Rotulagem de acordo com a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    500g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 

                                                                                    VALOR TOTAL R$      829.671,00 

  

  

Empresa: MARIZA INDUSTRIA  E  COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 01.773.117/0001-70, estabelecida à Rod. Br 

316, s/n Km 62, Titanlandia, Castanhal PA,  (91)  3412-2100,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a). AIRTON DE JESUS 

DA SILVA BEZERRA, C.P.F. nº 652.042.982-15, R.G. nº 3777280 PC PA.                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00024  MILHO BRANCO .                                      QUILO        3,401.00             4,700        15.984,70 

        Grãos de boa  qualidade  isentos  de  mofo  e impureza. 

        Rotulagem de acordo    com    a   legislação   vigente. 

        Embalagem: pacote de 500g. Validade: não inferior a 180 

        (cento e oitenta) dias, a contar da data de entrega.    

 

                                                                                     VALOR TOTAL R$       15.984,70 

  

  

Empresa: A S NAGASE & CIA LTDA; C.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38, estabelecida à Av. Pedro Alvares Cabral, 834 B, 

Marambaia, Belém PA, (91) 3243-0111,  representada neste ato pelo Sr(a). ALEXEI SEISHI NAGASE, C.P.F. nº 

263.868.872-04, R.G. nº 1329928 2VIA SSP PA.                                                                                                                              

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00008  BISCOITO DOCE TIPO MARIA                       QUILO            12,532.00             6,660        83.463,12 

        Deverão ser fabricados  a partir de matérias primas sãs 

        e limpas, isentas   de   matéria   terrosa,  parasitos, 

        devendo estar em  perfeito  estado  de conservação. São 

        rejeitados os biscoitos    ou    bolachas   malcozidas, 

        queimadas de caracteres  organolépticos  anormais.  Não 

        poderá apresentar umidade    ou   biscoitos   quebrados 

        (percentual máximo aceito   -   até  10%  de  biscoitos 

        quebrados). O Rotulo   e   selagem   de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem:    pacote    de    400g. 

        Validade: não inferior  a 180 (cento e oitenta) dias, a 

        contar da data de entrega.                              

 

                                                                                     VALOR TOTAL R$       83.463,12 

  

  

Empresa: G.R.S. EIRELI;  C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83, estabelecida à Av. Presidente Vargas, 3685 anexo A, 

Ianetama, Castanhal PA, (91) 98052-1502,  representada  neste  ato pelo Sr(a). GABRIEL RAMOS DA SILVA, C.P.F. nº 

846.062.152-91, R.G. nº 5067272 SSP PA.                                                                                                                              

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                       UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00012  CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS                  QUILO          14,257.00            18,800       268.031,60 

        (tipo acém) Isenta  de  cartilagem e nervo, sem excesso 

        de gordura, deve  apresentar  odor  característico, cor 

        variando de vermelho    cereja   a   vermelho   escuro, 

        acondicionado em embalagem     integra    adequado    e 

        resistente sendo de  1kg  em cada pacote, com rotulagem 

        especificando o peso,    tipo   da   carne,   data   de 

        fabricação, data de  validade,  endereço e com registro 

        de inspeção animal no SIF OU SIE. Não será aceito carne 

        cortada na máquina, com odor, cor e sabor impróprios ao 

        produto e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso, 

        esverdeado e pardacento.    As   embalagens   primárias 

        deverão estar devidamente  rotuladas  de  acordo  com a 

        legislação vigente. Embalagem: pacote de 1kg. Validade: 

        não inferior a  180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

        data de entrega.                                        

                                                                                    VALOR TOTAL R$      268.031,60 
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___________________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

CNPJ Nº 29.517.467/0001-95 
CONTRATANTE 

 
 

 

 

 

 

____________________________________________ 

R & C MARTINS COMERCIO LTDA 
C.N.P.J. nº 18.175.732/0001-88 

CONTRATADO 
   

 

 

 

                                                                               

    __________________________________________                                                                             

R C V R DE OLIVEIRA LTDA 
C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50 

CONTRATADO 
                                                                                 
 
 
 
 

 
________________________________________                                                                                 

MARIZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
C.N.P.J. nº 01.773.117/0001-70 

CONTRATADO 
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_________________________________________                                                                                 
A S NAGASE & CIA LTDA 

C.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38 
CONTRATADO 

                                                                                 
     
 
 
 

 ___________________________________________                                                                            
G.R.S. EIRELI 

C.N.P.J. nº 12.337.222/0001-83 
CONTRATADO 
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