
 

 
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 PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180212 

Processo nº 5249/2018 

Pregão Eletrônico SRP nº 032 / 2018 

 

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social  

UASG: 456127 

Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à Rua São 

Sebastião, 112 – Arapiranga – CEP nº 68.78-000 – Vigia de Nazaré-Pa.  

No dia 18 de setembro de 2018, A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social, Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, situado na 

Rua São Sebastião, nº 112, Arapiranga – Vigia de Nazaré-Pa, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 

18.649.097/0001-23, representado pela Sra. Antiene Maria Linhares da Cruz, e de outro lado a empresa 

FORT ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 26.254.705/0001-29, estabelecida PSG 

NOSSA SENHORA APARECIDA, CASTANHEIRA, Belém PA,  nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 032/2018, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo 

representante Sr. JAIRO LEOPOLDO CHAGAS DOS SANTOS, para AQUISIÇÃO DE KIT CESTA 

BÁSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – SEMTAS, conforme Item do quadro a seguir:  

Grupo 

1 

Item Descrição do Item 

Quantidade 

Valor 

Unitário 
Órgão 

Gerenciador e 

Órgãos 

Participantes 

Total Registrado e 

Limite por adesão 

Por Entidade Não 

Participante 

Limite 

decorrente de 

adesões 

 

01 

Kit Cestas Básicas, 

embalados em fardos 

transparente resistentes. 

Constituído dos elementos 

abaixo relacionados, os quais 

formam 01 Cesta Básica. 

860 860 4.300 92,50 

 

1. Arroz, grupo beneficiado, classe longo fino, tipo I, isento de mofo, odores estranhos, substâncias 

nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo I, embalado em saco plástico de 5,0 Kg contendo 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.  

2. Óleo: de soja, tipo I, classe refinado, embalagem plástica de 900 ml cada, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade.  
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3. Farinha de trigo, especial, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido pela moagem exclusiva 

do grão de trigo, isento de terra, sem umidade, (tolerado máximo 14% de umidade), embalagem de 1,0 Kg 

contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. O produto deverá 

ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios.  

4. Feijão tipo I, carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, 

pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1,0Kg 

contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.  

5. Açúcar: cristal, especial, cor clara, embalagem plástica de 2,0 Kg, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade.  

6. Bolacha de água e sal, em sua composição apresenta entre outros ingredientes farinha de trigo 

fortificada com ferro e ácido fólico, embalagem de 400g contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.  

7. Farinha de mandioca: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1,0 Kg contendo as especificações do 

produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.  

8. Macarrão tipo espaguete, massa de sêmola com ovos, As massas ao serem postas na água não 

deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 

após o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem plástica de 1,0 Kg 

contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.  

9. Café torrado e moído, embalagem de 500g, de primeira qualidade. O produto deverá ter registro em 

órgão competente e a embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de 

fabricação e prazo de validade.  

10. Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos. A iodação do sal deve seguir a 

legislação especifica embalagem de polietileno de 1,0 Kg, contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade. Das exigências:  

11. Charque Bovino Dianteiro, sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. 

Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 03kg ou 

três de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade 

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

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante do 

sistema COMPRASNET – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br, contendo o 

registro das licitantes que aceitaram cotar as cestas básicas acima pelos preços ora registrados, 

porventura tenham havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, 

com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014.  

Será vedada a possibilidade de adesão separada de itens para os quais a licitante vencedora não 

apresentou o menor preço.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data 

da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.  

As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 032/2018 integram esta Ata 

de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

 A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fornecedor 

Beneficiário.  

 

VIGIA DE NAZARÉ-PA, 18 de Setembro de 2018. 
 
 
 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 
 Fundo Municipal de Assistência Social 

C.N.P.J.  nº  18.649.097/0001-23 
CONTRATANTE 

 
 
 

FORT ALIMENTOS EIRELI 
C.N.P.J. nº 26.254.705/0001-29 

CONTRATADO 
 
 

TESTEMUNHAS: 
1. __________________________________ 
CPF Nº 
 
2. __________________________________ 
CPF Nº 
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VIGIA DE NAZARÉ  

e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 

9/2018-032SEMTA. 

 
  

Empresa: FORT ALIMENTOS  EIRELI;  C.N.P.J. nº 26.254.705/0001-29, estabelecida à PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, CASTANHEIRA, 

Belém PA, (91) 3222-2222,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  JAIRO LEOPOLDO CHAGAS DOS SANTOS, C.P.F. nº 880.642.202-

20, R.G. nº 5041911 PC PA.                                                                                                                   

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                  UNIDADE      QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00001  KIT CESTAS Básicas                                         KIT            860.00            92,500        79.550,00 

        Kit Cestas Básicas,  embalados  em  fardos transparente 

        resistentes. Constituído dos      elementos      abaixo 

        relacionados, os quais formam 01 Cesta Básica. CONTEÚDO 

        DAS CESTAS BÁSICAS  (Descrição  do  Objeto) 1.1. Arroz, 

        grupo beneficiado, classe longo fino, tipo I, isento de 

        mofo, odores estranhos,  substâncias nocivas, coloração 

        uniforme e característica  do arroz tipo I, embalado em 

        saco plástico de   5,0  Kg  contendo  identificação  do 

        produto, marca do  fabricante,  prazo de validade, peso 

        líquido. 1.2. Óleo:  de  soja, tipo I, classe refinado, 

        embalagem plástica de    900    ml    cada,    contendo 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade. 1.3. Farinha  de trigo, especial, enriquecida 

        com ferro e  ácido  fólico.  Produto obtido pela moagem 

        exclusiva do grão   de  trigo,  isento  de  terra,  sem 

        umidade, (tolerado máximo 14% de umidade), embalagem de 

        1,0 Kg contendo  identificação  do  produto,  marca  do 

        fabricante, prazo de  validade, peso líquido. O produto 

        deverá ter aspecto  de  pó  fino  branco,  com cheiro e 

        sabor próprios. 1.4.  Feijão  tipo  I,  carioquinha, in 

        natura, novo, grãos  inteiros,  aspecto brilhoso, liso, 

        isento de matéria  terrosa, pedras ou corpos estranhos, 

        fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem 

        plástica de 1,0Kg  contendo  identificação  do produto, 

        marca do fabricante,  prazo  de validade, peso líquido. 

        1.5.Açúcar: cristal, especial,   cor  clara,  embalagem 

        plástica de 2,0  Kg, contendo identificação do produto, 

        marca do fabricante, prazo de validade. 1.6. Bolacha de 

        água e sal,  em  sua  composição apresenta entre outros 

        ingredientes farinha de  trigo  fortificada com ferro e 

        ácido fólico, embalagem  de 400g contendo identificação 

        do produto, marca  do  fabricante,  prazo  de validade, 

        peso líquido. Serão  rejeitados  biscoitos mal cozidos, 

        queimados, não podendo  apresentar  excesso de dureza e 

        nem se apresentar quebradiço. 1.7. Farinha de mandioca: 

        torrada, tipo I,   embalagem  transparente  de  1,0  Kg 

        contendo as especificações   do   produto,   marca   do 

        produto, data de  fabricação  e prazo de validade. 1.8. 

        Macarrão tipo espaguete,  massa  de sêmola com ovos, As 

        massas ao serem  postas  na  água não deverão turvá-las 

        antes da cocção,   não  podendo  estar  fermentadas  ou 

        rançosas. Com rendimento  mínimo  após  o  cozimento de 

        duas vezes a  mais  do  peso antes da cocção. Embalagem 

        plástica de 1,0  Kg  contendo identificação do produto, 

        marca do fabricante,  prazo de validade e peso líquido. 

        1.9. Café torrado   e  moído,  embalagem  de  500g,  de 

        primeira qualidade. O  produto  deverá  ter registro em 

        órgão competente e   a   embalagem   deverá   conter  a 

        especificação do produto,   peso   líquido,   data   de 

        fabricação e prazo  de  validade.  1.10.  Sal refinado, 

        iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos. 

        A iodação do  sal  deve  seguir a legislação especifica 

        embalagem de polietileno    de    1,0    Kg,   contendo 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade. Das exigências:    1.11.    Charque    Bovino 

        Dianteiro, sadio, devendo      apresentar     coloração 

        vermelho-vivo, odor característico.      Isento     de: 

        coloração arroxeada, acinzentada      e     esverdeada, 

        vestígios de descongelamento,      odor     forte     e 

        desagradável, parasitas, sujidades,  larvas  e qualquer 

        substância contaminante. Acondicionado  em embalagem de 

        polietileno atóxica, resistente,  a vácuo, transparente 

        e resistente, peso  líquido  de  03kg ou três de 01 kg, 

        contendo na embalagem a identificação do produto, peso, 

        marca do fabricante,   prazo   de   validade,  carimbos 

        oficiais e selo  de inspeção do órgão competente e data 

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

        contar da data de entrega.                              

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       79.550,00 
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VIGIA DE NAZARÉ-PA, 18 de Setembro de 2018. 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 
 Fundo Municipal de Assistência Social 

C.N.P.J.  nº  18.649.097/0001-23 
CONTRATANTE 

 
 
 

FORT ALIMENTOS EIRELI 
C.N.P.J. nº 26.254.705/0001-29 

CONTRATADO 
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