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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200055 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
Processo nº 9/2019-037 SEMSA 
 
Pregão Eletrônico SRP nº 037/2019-SEMSA 

 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde 
 
UASG: 456127 
 
Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico 
SRP n.º 037/2019 SEMSA.  
 
No dia 24 de junho  de 2020, O Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde, situado na Av. Barão do Guajará, s/nº, 

Castanheira – Vigia de Nazaré-Pa, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 11.672.396/0001-30, 

representada pela Sra. ADÉLIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES, Secretária Municipal de 

Saúde, e de outro lado as empresas abaixo descritas nos termos da Lei nº 8.666, de 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 das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP nº 037/2019-SEMSA, 

RESOLVE registrar os preços ofertados visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 

PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ, conforme quadro a seguir:  

 

Item Descrição dos Itens Quantidade 

Valor 
Unitário 

R$ 

Órgão 
Gerenciador 

e Órgãos 
Participantes 

Total 
Registrado e 

Limite por 
adesão Por 

Entidade Não 
Participante 

Limite 
decor. de 
adesões 

02 

Arroz Tipo I: beneficiado, polido, grãos 
inteiros, isento de parasitas, mofo, 
odores estranhos, substancias nocivas, 
matérias terrosas e outros. Validade: o 
produto deve conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores à data de 
entrega. Embalagem: primaria plástica 
transparente, atóxica resistente com 1 
kg. 

4.400 2.200 8.800 2,60 
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04 

MACARRÃO ESPAGUETE, massa 
alimentícia tipo seca vitaminada isenta 
de sujidades pasteurizado, médio com 
ovos, embalagem plástica resistente e 
transparente, rotulagem contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo seis meses, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Informação 
nutricional: porção 80g - valor 
energético 252 a 286kcal, carboidratos 
52 a 60g, proteínas 6,6 a 10g, gorduras 
totais 0,6 a 1,5g, fibra alimentar 2,0 a 
2,4g, sódio 0 a 11mg. Apresentação: 
embalagem com 500 gramas. 
 

3.100 1.550 6.200 1,80 

06 

Leite em Pó Desnatado, leite em pó 
desnatado, embalagem com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos 
ingredientes, composição nutricional, 
data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 12 meses da entrega. 
Inspecionado pelo SIF. Embalagem de 
200g. 
 

940 470 1.880 4,19 

07 

Açúcar Cristalizado, na cor branca, de 
sacarose da cana de açúcar, 
embalagem transparente plástica 
contendo 1kg, informações nutricionais 
na embalagem, data de fabricação e 
prazo de validade conforme resolução 
vigente – ANVISA 
 

 
3.500 

1.750 7.000 2,10 

08 

Café Em Pó, Tipo I, homogêneo, 
torrado e moído, tipo exportação, 
constituído de grão de café, com no 
máximo 20% em peso, evitando-se 
presença de grãos preto-verdes e 
fermentados, gosto predominante de 
café tipo arábica, admitindo-se café 
robusto, apresentar aroma e sabor 
característico intenso e obter análise 
sensorial da bebida, nota de qualidade 
global no mínimo de 4,5 e no máximo 
de 5,9 pontos. Acondicionados em 
embalagem, tipo tijolo, dupla 100% 
selado, alto vácuo, em pacotes de 250 
GM validade de até 12 meses; padrão 
de qualidade: tradicional, apresentando 
informações na embalagem conforme 
legislação em vigor (identificação 

3.500 1.750 7.000 3,70 
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tradicional, 'forte ou extra forte”, data de 
fabricação, data de vencimento, 
inscrição, modo de conservação). 
 

09 

Biscoito Salgado Tipo Cream 
Cracker, 400g de primeira qualidade, 
acondicionado em pacotes, invólucro c/3 
tiras, com informações nutricionais e 
prazo de validade não inferior a 12 
meses, claramente expressa na 
embalagem do produto. OBS: A data de 
validade deve ser contada a partir da 
data de fabricação. 
 

3.800 1.900 7.600 2,19 

10 

Biscoito Doce, Tipo Maria, pacote 
contendo 400 gramas, dizeres de 
rotulagem, prazo de validade e 
informação nutricional. Validade superior 
a 180 dias a contar da data de entrega 
do material. 
 

2.000 1.000 4.000 2,20 

11 

Macarrão Parafuso, submetido a 
processo de secagem, acondicionado 
em saco transparente de polietileno, 
com peso líquido mínimo de 500g. Deve 
apresentar aspecto e coloração 
homogêneos, ser isento de insetos, 
odores e sabores não característicos, 
mofo ou coloração anormal, sem adição 
de corantes. A embalagem deverá 
conter os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação e 
validade, condições de armazenagem e 
quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
24 meses, a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 
 

2.600 1.300 5.200 1,91 

12 

Margarina com Sal, com 0% de 
gordura, embalagem com 500 gramas 
dizeres de rotulagem, informação 
nutricional e prazo de validade. Validade 
superior a 90 dias a contar da data de 
entrega do material. Pote c/ 500 grama. 
 

3.100 1.550 6.200 2,88 

14 

Suco Natural, sabores Caju, 
Maracujá, Goiaba, Caracterização do 
Produto: É o suco obtido da fruto 
maduro do e sã, através de processo 
tecnológico adequado, com aspecto, 
cheiro, cor e sabor próprio. Deve ser 
diluído em água, composto de corante 

2.700 1.350 5.400 2,70 
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natural, sem adição de açúcar. 
Conservante: benzoato de Sódio e 
metabissulfito de sódio e outras 
substâncias permitidas a sua 
composição. Padrões de identidade e 
qualidade: Deverão atender a legislação 
alimentar em vigor, observando as boas 
práticas de fabricação. Rotulagem: Os 
dizeres de rotulagem obedecerão a 
legislação em vigor. Embalagem: A 
embalagem primaria deve ser adequada 
a sua natureza e compatível com o seu 
prazo de validade. Primária: Garrafa 
com peso líquido de 500 ml para 
composição de 05 Litros. A natureza, a 
data de fabricação e validade do 
produto deve constar na embalagem. A 
validade do produto deverá ser de no 
mínimo 10 meses da data de entrega. 
 

16 

Vinagre de Vinho (tinto), garrafa 
plástica resistente e transparente que 
garanta a integridade do produto, com 
acidez mínima de 4%. Apresentar dados 
de identificação, rotulagem nutricional, 
data de fabricação e validade do 
produto (validade mínima de 12 meses 
a contar da data de entrega). Garrafa de 
750 ml. 
 

3.100 1.550 6.200 3,80 

17 

Aveia em Flocos Finos, aveia 

instantânea em flocos finos, isenta de 

insetos, impurezas, materiais e odores 

estranhos ou impróprios, admitindo 

umidade máxima de 15% por peso, 

embalagem primária, caixa papel cartão, 

com validade mínima de 10 meses da 

data da entrega, embalagem 

secundária, caixa de papelão reforçado, 

e suas condições deverão estar de 

acordo com a RDC 263/05, RDC 12/0, 

RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14, 

e suas alterações posteriores, produto 

sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos 

determinado pela ANVISA. Caixa de 

250 g. 

 

3.100 1.550 6.200 2,29 

19 

Sal Marinho, Iodado, Refinado, com 
granulação uniforme e com cristais 
brancos, não pegajoso ou Empedrado. 
Embalagem plástica atóxica, resistente 

2.010 1.005 4.020 1,10 
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e transparente que garanta a 
integridade do produto, em pacotes de 1 
kg, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade (validade mínima 
de 12 (doze) meses a contar da data de 
entrega). 
 

21 

Alho In Natura, cabeça redonda, firme 
e cheia e com a parte exterior intacta e 
sem manchas. Os dentes devem ser 
firmes, graúdos e unidos. Ausência de 
cabeça de alho no qual os dentes 
estejam soltos, moles e murchos. Em 
pacote de 1kg. 
 

310 155 620 15,90 

22 

Milho Verde em Conserva, sem 
conservantes, em grãos, acondicionada 
em recipiente íntegro, vedado 
hermeticamente e limpo, resistente, não 
amassado, não estufado, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade (mínima de 04 meses a partir 
da data de entrega). Isento de material 
estranho. Contendo de 200g na caixa. 
 
 

3.520 1.760 7.040 2,030 

25 

Mistura para Mingau, cereal a base de 
milho pré-cozido, para mingau. Farinha 
de milho (78%), açúcar, amido de milho, 
fosfato dissódico, carbonato de cálcio, 
mistura de vitaminas e minerais (A, D, 
E, C, B1, B5, B6, PP, ácido fólico, ferro e 
zinco), sal e aromatizante. Contém 
glúten. Acondicionada em embalagem 
de saco laminado (tipo sachê), íntegra, 
resistente, vedada hermeticamente e 
limpa. A embalagem deverá constar 
externamente, os dados de identificação 
e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número de registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega. Peso 
líquido de 230g. 
 

3.000 1.500 6.000 2,85 

27 

Colorau, apresentação industrial, 
matéria-prima colorau, aspecto físico 
pó, alimentício (culinária em geral), a 
base de urucum, sem sal ou sódio, 

1.050 525 2.100 0,46 



 
 
 

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

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-037 SEMSA) 
 (Pregão Eletrônico SRP n. º: 037/2019) 

 

 

 

6 
 

 

 
 

 
 

 

 

embalagem com 100g  com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA. Não 
será aceito produto in natura e nem em 
embalagens manuais/caseiras ou 
similares. 
 

28 

Cominho Moído, apresentação 
industrial, matéria-prima cominho, 
aspecto físico pó. Acondicionado em 
saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, contendo de 100 gramas de peso 
líquido. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. 
 

1.050 525 2.100 1,35 

29 

Achocolatado em Pó Solúvel, 
acondicionado em embalagem 
aluminizada, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade mínima de 04 
(quatro) meses a contar da data de 
entrega. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem contendo de 400g. 
 

1.200 600 2.400 2,22 

31 

Extrato de Tomate, resultante 
de concentração da polpa de 
tomates maduros. Massa 
espessa, cheiro e sabor próprios. 
Embalagem tetra pak de 320g. 
 

 
500 

250 1.000 1,60 

35 

Carne Bovina, Tipo Moída, de 1ª 
qualidade, congelada, cor vermelha, 
embalada em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, 
hermeticamente fechada, em pacotes 
de 1 kg. Não apresentar gorduras em 
excesso. O produto não deve conter 
proteína texturizada de soja na sua 
composição. Rotulagem contendo 
identificação do fabricante, tipo de corte, 
número do lote, data de produção e 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Agricultura, com selo de 
Inspeção Federal – SIF ou Estadual – 
SEIPOA. 
 

3.700 1.850 7.400 9,40 
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37 

Salsicha, Tipo Hot-Dog, resfriada, de 
1ª qualidade, com odor, sabor sabor e 
cor característico, entrega em pacotes 
de 3 kg, embalado a vacuo, em saco 
plástico transparente e atoxico, limpo, 
não violado e que garanta a integridade 
do produto, com data de validade 
estampada no pacote, com Inspeção 
Municipal, Estadual ou Federal. 
 

2.050 1.025 4.100 5,49 

39 

Frango Inteiro Congelado, 
acondicionado em saco plástico, 
contendo data de validade, carimbo do 
SIF, inspecionada pelo Ministério da 
Agricultura e Abastecimento, com cor, 
sabor e aroma característico adequado 
para o consumo humano ou regional, 
inteiro, acondicionado em saco plástico 
transparente, tratado, limpo e com 
características próprias para o consumo 
humano. 
 

6.000 3.000 12.000 7,050 

40 

Queijo, Tipo Mussarela, fatiado 
embalagem padronizada c/ selo SIF. 
Fabricado com leite de vaca de boa 
qualidade, não prensado, de 
consistência semidura/rígida, textura 
compacta, odor suave e sabor salgado, 
fornecido em bandejas, com SIF. 
Validade de 30 (trinta) dias a contar da 
data de entrega. Valor referente a 1 KG. 
 

1.700 850 3.400 21,40 

41 

Polpa de Fruta Natural, Congelada, 
sabor Acerola, 1kg. Embalagem com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação ou prazo 
de validade, peso liquido e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções da 
ANVISA. 
 

1.500 750 3.000 4,60 

42 

Polpa de Fruta Natural, Congelada, 
sabor Abacaxi, informação nutricional: 
porção de 100g/300ml - valor calórico 
31 a 51kcal, carboidrato 7,8 a 12g, 
proteínas 0,5 a 0,9g, gorduras totais 
0,1g, gorduras saturadas 0, gorduras 
trans 0g, fibra 0,3 a 2,0g, sódio 0,2 a 
60mg. Apresentação: embalagem com 
1kg.  
 

1.500 750 3.000 5,50 

46 
Pão Francês, 50g cada pão, 1ª 
qualidade, em condições técnicas e 
higiênico sanitárias adequadas e 

5.700 2.850 11.400 8,50 
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preparado em conformidade com as 
exigências da Legislação Sanitária. 
Tamanho e coloração uniforme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, como também 
manchas bolores e sujidades. 
Embalagem em saco plástico atóxico 
transparente e resistente.  
 

 
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 os gêneros alimentícios 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.  
 

Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços Órgãos ou Entidades não participantes que 

porventura se interessarem na adesão desta, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador 

respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no 

Decreto Federal nº 7.892/13 e demais legislações relativas a Sistema de Registro de Preços. 

 
Será vedada a possibilidade de adesão separada de itens para os quais a licitante vencedora não 
apresentou o menor preço.  
 
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 037/2019-SEMSA, 
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Fundo 
Municipal de Saúde e do Fornecedor Beneficiário.  
 

 
Vigia de Nazaré-Pa, 24 de junho de 2020. 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C.N.P.J.  nº  11.672.396/0001-30 

CONTRATANTE 
 
 
 

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 
C.N.P.J. nº 14.674.168/0001-97 

CONTRATADO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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R C V R DE OLIVEIRA LTDA 
C.N.P.J. nº 15.300.567/0001-50 

CONTRATADO 
 
                                                                                 
                                                                                 

BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA 
C.N.P.J. nº 24.011.497/0001-01 

CONTRATADO 

 
 
                                                                                 
                                                                                 

SUPER VENDAS COMERCIO LTDA 
C.N.P.J. nº 17.949.776/0001-55 

CONTRATADO 
 
                                                            

TESTEMUNHAS: 
 
1. __________________________________ 
CPF Nº 
 
2. __________________________________ 
CPF Nº 
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ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200055 
 
 

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 9/2019-037SEMSA. 

 
  

Empresa: FORTE MIX  COMERCIO  DE  ALIMENTOS  E  SERVICOS  LTDA  -  ME;  C.N.P.J.  nº  14.674.168/0001-97, 

estabelecida à PSG SAOBENEDITO,660,TERREO, SACRAMENTA, Belém PA, (91) 98987-1189, representada neste ato pelo Sr(a). 

MARINA FERREIRA RODRIGUES, C.P.F.nº 705.371.782-87, R.G. nº 3291723 PC PA.                                                                                        

  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

00002  ARROZ TIPO I - Marca.: ACOSTUMADO               QUILO             4,400.00             2,600        11.440,00 

        ARROZ TIPO I:   beneficiado,  polido,  grãos  inteiros, 

        isento de parasitas,     mofo,     odores    estranhos, 

        substancias nocivas, matérias    terrosas   e   outros. 

        Validade: o produto  deve  conter data de fabricação de 

        até 120 dias  anteriores  à data de entrega. Embalagem: 

        primaria plástica transparente,  atóxica resistente com 

        1 kg.                                                   

00006  LEITE EM PÓ DESNATADO 200G - Marca.: CAMPONESA   PACOTE              940.00             4,190        3.938,60 

        Leite em Pó Desnatado, leite em pó desnatado, embalagem 

        com dizeres de   rotulagem,  contendo  informações  dos 

        ingredientes, composição nutricional,      data      de 

        fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses da 

        entrega. Inspecionado pelo SIF. Embalagem de 200g. 

      

00008  CAFÉ EM PÓ, TIPO I - Marca.: ODEBRECHT          PACOTE            3,500.00             3,700        12.950,00 

        Café Em Pó,  Tipo  I,  homogêneo, torrado e moído, tipo 

        exportação, constituído de  grão de café, com no máximo 

        20% em peso, evitando-se presença de grãos preto-verdes 

        e fermentados, gosto predominante de café tipo arábica, 

        admitindo-se café robusto,  apresentar  aroma  e  sabor 

        característico intenso e  obter  análise  sensorial  da 

        bebida, nota de  qualidade global no mínimo de 4,5 e no 

        máximo de 5,9 pontos. Acondicionados em embalagem, tipo 

        tijolo, dupla 100%  selado,  alto  vácuo, em pacotes de 

        250 GM validade  de  até 12 meses; padrão de qualidade: 

        tradicional, apresentando informações    na   embalagem 

        conforme legislação em       vigor       (identificação 

        tradicional, 'forte ou    extra    forte",    data   de 

        fabricação, data de   vencimento,  inscrição,  modo  de 

        conservação).  

                                          

00009  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 400G - Marca.PACOTE          3,800.00             2,190         8.322,00 

        : TRIGOLINO                                        

        Biscoito Salgado Tipo  Cream  Cracker, 400g de primeira 

        qualidade, acondicionado em   pacotes,   invólucro  c/3 

        tiras, com informações nutricionais e prazo de validade 

        não inferior a   12   meses,   claramente  expressa  na 

        embalagem do produto.  OBS: A data de validade deve ser 

        contada a partir da data de fabricação. 

                 

00010  BISCOITO TP MARIA 400G - Marca.: TRIGOLINO      PACOTE            2,000.00             2,200         4.400,00 

        Biscoito Doce, Tipo  Maria, pacote contendo 400 gramas, 

        dizeres de rotulagem,  prazo  de  validade e informação 

        nutricional. Validade superior  a  180 dias a contar da 

        data de entrega do material. 

  

00016  VINAGRE DE VINHO (TINTO) - Marca.: TOSCANO      UNIDADE           3,100.00             3,800        11.780,00 

        Vinagre de Vinho (tinto), garrafa plástica resistente e 

        transparente que garanta  a integridade do produto, com 

        acidez mínima de 4%. Apresentar dados de identificação, 

        rotulagem nutricional, data de fabricação e validade do 

        produto (validade mínima  de  12 meses a contar da data 

        de entrega). Garrafa de 750 ml.  
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00017  AVEIA EM FLOCOS FINOS - Marca.: MARIZA          CAIXA             3,100.00             2,290         7.099,00 

        Aveia em Flocos  Finos,  aveia  instantânea  em  flocos 

        finos, isenta de insetos, impurezas, materiais e odores 

        estranhos ou impróprios,  admitindo  umidade  máxima de 

        15% por peso,  embalagem  primária, caixa papel cartão, 

        com validade mínima  de  10  meses  da data da entrega, 

        embalagem secundária, caixa  de  papelão  reforçado,  e 

        suas condições deverão   estar  de  acordo  com  a  RDC 

        263/05, RDC 12/0,  RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14, e 

        suas alterações posteriores,    produto    sujeito    a 

        verificação no ato   da   entrega   aos   procedimentos 

        administrativos determinado pela  ANVISA.  Caixa de 250 

        g. 

                                                      

00019  SAL MARINHO, IODADO, REFINADO - Marca.: TIO BETO QUILO            2,010.00             1,100         2.211,00 

        Sal Marinho, Iodado,  Refinado, com granulação uniforme 

        e com cristais  brancos,  não  pegajoso  ou  Empedrado. 

        Embalagem plástica atóxica,  resistente  e transparente 

        que garanta a  integridade  do produto, em pacotes de 1 

        kg, com identificação   na   embalagem   (rótulo)   dos 

        ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 

        de fabricação e  validade (validade mínima de 12 (doze) 

        meses a contar da data de entrega). 

                     

00028  COMINHO MOIDO 100G - Marca.: MOINHO NAZARÉ      PACOTE            1,050.00             1,350         1.417,50 

        Cominho Moído, apresentação  industrial,  matéria-prima 

        cominho, aspecto físico  pó.  Acondicionado  em saco de 

        polietileno, íntegro, atóxico,    resistente,    vedado 

        hermeticamente e limpo,  contendo de 100 gramas de peso 

        líquido. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        6 meses a partir da data de entrega.  

                   

00031  EXTRATO DE TOMATE 320G - Marca.: QUERO          UNIDADE             500.00             1,600           800,00 

        Extrato de Tomate,  resultante de concentração da polpa 

        de tomates maduros.   Massa  espessa,  cheiro  e  sabor 

        próprios. Embalagem tetra pak de 320g.  

                 

00040  QUEIJO, TIPO MUSSARELA - Marca.: GIROLANDA      QUILO             1,700.00            21,400        36.380,00 

        Queijo, Tipo Mussarela,  fatiado  embalagem padronizada 

        c/ selo SIF.   Fabricado  com  leite  de  vaca  de  boa 

        qualidade, não prensado,         de        consistência 

        semidura/rígida, textura compacta,  odor  suave e sabor 

        salgado, fornecido em bandejas, com SIF. Validade de 30 

        (trinta) dias a   contar  da  data  de  entrega.  Valor 

        referente a 1 KG.                                       

 

                                                                                      VALOR TOTAL R$      100.738,10 

  

  

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. nº001.676.292-47, R.G. nº 6035976 PC PA.                                                                                           

  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

00007  AÇÚCAR CRISTALIZADO - Marca.: ITAMARATY         QUILO             3,500.00             2,100         7.350,00 

        Açúcar Cristalizado, na cor branca, de sacarose da cana 

        de açúcar, embalagem   transparente  plástica  contendo 

        1kg, informações nutricionais  na  embalagem,  data  de 

        fabricação e prazo   de   validade  conforme  resolução 

        vigente - ANVISA.  

                                      

00014  SUCO TIPO NATURAL 500 ML - Marca.: IMPERIAL     UNIDADE           2,700.00             2,700         7.290,00 

        Suco Natural, sabores     Caju,    Maracujá,    Goiaba, 

        Caracterização do Produto:  É  o  suco  obtido da fruto 

        maduro do e   sã,   através   de  processo  tecnológico 

        adequado, com aspecto,  cheiro,  cor  e  sabor próprio. 

        Deve ser diluído  em água, composto de corante natural, 

        sem adição de  açúcar. Conservante: benzoato de Sódio e 

        metabissulfito de sódio e outras substâncias permitidas 

        a sua composição.  Padrões  de  identidade e qualidade: 

        Deverão atender a   legislação   alimentar   em  vigor, 

        observando as boas  práticas  de fabricação. Rotulagem: 

        Os dizeres de  rotulagem  obedecerão  a  legislação  em 

        vigor. Embalagem: A   embalagem   primaria   deve   ser 

        adequada a sua natureza e compatível com o seu prazo de 

        validade. Primária: Garrafa  com peso líquido de 500 ml 

        para composição de  05  Litros.  A  natureza, a data de 

        fabricação e validade   do   produto  deve  constar  na 
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        embalagem. A validade  do  produto  deverá  ser  de  no 

        mínimo 10 meses da data de entrega.                     

 00021  ALHO IN NATURA                                 QUILO               310.00            15,900         4.929,00 

        Alho In Natura,  cabeça  redonda, firme e cheia e com a 

        parte exterior intacta  e  sem manchas. Os dentes devem 

        ser firmes, graúdos  e  unidos.  Ausência  de cabeça de 

        alho no qual os dentes estejam soltos, moles e murchos. 

        Em pacote de 1kg. 

                                       

00025  MISTURA DE MINGAU 230G - Marca.: MARATÁ         PACOTE            3,000.00             2,850         8.550,00 

        Mistura para Mingau, cereal a base de milho pré-cozido, 

        para mingau. Farinha  de  milho (78%), açúcar, amido de 

        milho, fosfato dissódico,  carbonato de cálcio, mistura 

        de vitaminas e  minerais  (A,  D, E, C, B1, B5, B6, PP, 

        ácido fólico, ferro   e  zinco),  sal  e  aromatizante. 

        Contém glúten. Acondicionada   em   embalagem  de  saco 

        laminado (tipo sachê),   íntegra,   resistente,  vedada 

        hermeticamente e limpa.   A  embalagem  deverá  constar 

        externamente, os dados  de identificação e procedência, 

        informações nutricionais, número de lote, quantidade do 

        produto, número de    registro.    O   produto   deverá 

        apresentar validade mínima  de  10 (dez) meses a partir 

        da data de entrega. Peso líquido de 230g.  

              

00035  CARNE BOVINA, TIPO MOÍDA - Marca.: QUALITY BEEF  QUILO            3,700.00             9,400        34.780,00 

        Carne Bovina, Tipo  Moída,  de 1ª qualidade, congelada, 

        cor vermelha, embalada em sacos plásticos transparentes 

        e atóxicos, hermeticamente fechada, em pacotes de 1 kg. 

        Não apresentar gorduras  em excesso. O produto não deve 

        conter proteína texturizada  de soja na sua composição. 

        Rotulagem contendo identificação do fabricante, tipo de 

        corte, número do  lote,  data  de  produção  e prazo de 

        validade e registro  no  Ministério da Agricultura, com 

        selo de Inspeção Federal - SIF ou Estadual - SEIPOA. 

    

00037  SALSICHA, TIPO HOT-DOG - Marca.: AVIVAR         QUILO             2,050.00             5,490        11.254,50 

        Salsicha, Tipo Hot-Dog, resfriada, de 1ª qualidade, com 

        odor, sabor sabor  e  cor  característico,  entrega  em 

        pacotes de 3  kg,  embalado  a  vacuo, em saco plástico 

        transparente e atoxico,   limpo,   não  violado  e  que 

        garanta a integridade  do produto, com data de validade 

        estampada no pacote,  com  Inspeção Municipal, Estadual 

        ou Federal.   

                                           

00042  POLPA DE FRUTA NATURAL, CONGELADA, SABOR ABACAXI -  QUILO         1,500.00             5,500         8.250,00 

        Marca.: AFRUTA                                    

        Polpa de Fruta   Natural,   Congelada,  sabor  Abacaxi, 

        informação nutricional: porção  de  100g/300ml  - valor 

        calórico 31 a  51kcal, carboidrato 7,8 a 12g, proteínas 

        0,5 a 0,9g, gorduras totais 0,1g, gorduras saturadas 0, 

        gorduras trans 0g,  fibra 0,3 a 2,0g, sódio 0,2 a 60mg. 

        Apresentação: embalagem com 1kg. 

                        

00046  PÃO FRANCÊS, 50G CADA - Marca.: ASSIS           QUILO             5,700.00             8,500        48.450,00 

        Pão Francês, 50g  cada  pão, 1ª qualidade, em condições 

        técnicas e higiênico  sanitárias  adequadas e preparado 

        em conformidade com   as   exigências   da   Legislação 

        Sanitária. Tamanho e  coloração uniforme, sem lesões de 

        origem física ou  mecânica,  perfurações e cortes, como 

        também manchas bolores  e  sujidades. Embalagem em saco 

        plástico atóxico transparente e resistente.             

 

                                                                                      VALOR TOTAL R$      130.853,50 

  

  

Empresa: BRASIL NORTE  COMERCIO  DE  MATERIAIS  EM  GERAL  E  SERVIÇOS  LTDA; C.N.P.J. nº 24.011.497/0001-01, 

estabelecida à Av. ENGENHEIRO PAULO TITAN,183,  TERREO,  NOVA  OLINDA,  Castanhal PA, (91) 98118-3011, representada 

neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA, C.P.F. nº 586.832.911-20, R.G. nº 8755398 SSP PA. 

 

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

    

00004  MACARRÃO ESPAGUETE 500G - Marca.: HILEIA        PACOTE            3,100.00             1,800         5.580,00 

        MACARRÃO ESPAGUETE, massa    alimentícia    tipo   seca 

        vitaminada isenta de  sujidades pasteurizado, médio com 

        ovos, embalagem plástica   resistente  e  transparente, 

        rotulagem contendo informações     dos    ingredientes, 

        composição nutricional, data  de  fabricação e prazo de 

        validade de no  mínimo  seis  meses,  de  acordo  com a 
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        resolução 12/78 da   CNNPA.   Informação   nutricional: 

        porção 80g -    valor   energético   252   a   286kcal, 

        carboidratos 52 a  60g,  proteínas  6,6 a 10g, gorduras 

        totais 0,6 a  1,5g, fibra alimentar 2,0 a 2,4g, sódio 0 

        a 11mg. Apresentação: embalagem com 500 gramas.   

       

                         

00011  MACARRÃO PARAFUSO - Marca.: HILEIA              PACOTE            2,600.00             1,910         4.966,00 

        Macarrão Parafuso, submetido  a  processo  de  secagem, 

        acondicionado em saco  transparente de polietileno, com 

        peso líquido mínimo  de 500g. Deve apresentar aspecto e 

        coloração homogêneos, ser  isento  de insetos, odores e 

        sabores não característicos, mofo ou coloração anormal, 

        sem adição de  corantes.  A  embalagem deverá conter os 

        dados de identificação,     procedência,    informações 

        nutricionais, número de  lote,  data  de  fabricação  e 

        validade, condições de   armazenagem  e  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        24 meses, a  partir  da  data  de  entrega  na  unidade 

        requisitante. 

                                           

00027  COLORAU 100G - Marca.: MARIZA                   PACOTE            1,050.00             0,460           483,00 

        Colorau, apresentação industrial,         matéria-prima 

        colorau, aspecto físico  pó,  alimentício (culinária em 

        geral), a base  de  urucum, sem sal ou sódio, embalagem 

        com 100g com  dados  de identificação do produto, marca 

        do fabricante, prazo  de  validade,  peso  liquido e de 

        acordo com as   Normas   e/ou  Resoluções  vigentes  da 

        ANVISA. Não será  aceito  produto  in  natura  e nem em 

        embalagens manuais/caseiras ou similares.  

              

00029  ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL 400G - Marca.: LEITINO   PACOTE        1,200.00             2,220         2.664,00 

        Achocolatado em Pó  Solúvel, acondicionado em embalagem 

        aluminizada, com identificação  na  embalagem  (rótulo) 

        dos ingredientes, valor  nutricional, peso, fornecedor, 

        data de fabricação  e  validade  mínima  de 04 (quatro) 

        meses a contar da data de entrega. Isento de sujidades, 

        parasitas e larvas. Embalagem contendo de 400g.  

        

00039  FRANGO INTEIRO CONGELADO - Marca.: PIONEIRO     QUILO             6,000.00             7,050        42.300,00 

        Frango Inteiro Congelado,    acondicionado    em   saco 

        plástico, contendo data  de  validade,  carimbo do SIF, 

        inspecionada pelo Ministério     da    Agricultura    e 

        Abastecimento, com cor,  sabor  e  aroma característico 

        adequado para o  consumo  humano  ou regional, inteiro, 

        acondicionado em saco  plástico  transparente, tratado, 

        limpo e com  características  próprias  para  o consumo 

        humano.   

                                               

00041  POLPA DE FRUTA NATURAL, CONGELADA, SABOR ACEROLA -  QUILO         1,500.00             4,600         6.900,00 

        Marca.: NUTRIN                                    

        Polpa de Fruta  Natural, Congelada, sabor Acerola, 1kg. 

        Embalagem com identificação   do   produto,   marca  do 

        fabricante, data de  fabricação  ou  prazo de validade, 

        peso liquido e  de acordo com as Normas e/ou Resoluções 

        da ANVISA.                                              

 

                                                                                      VALOR TOTAL R$       62.893,00 

  

 

 

 

  

 

 

Empresa: SUPER VENDAS  COMERCIO  LTDA; C.N.P.J. nº 17.949.776/0001-55, estabelecida à RUA QUINTA DO TAPANÃ, 275-B, 

TAPANÃ, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). INGRID PITMAN FARIAS, C.P.F. nº 021.856.682-42, R.G. nº 6430868 

SSP PA.                   

  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                         UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALORTOTAL 

 

00012  MARGARINA COM SAL - POTE 500GMS - Marca.: MARGARET POTE           3,100.00             2,880         8.928,00 

        H                                                  

        Margarina com Sal, com 0% de gordura, embalagem com 500 

        gramas dizeres de  rotulagem,  informação nutricional e 

        prazo de validade. Validade superior a 90 dias a contar 

        da data de entrega do material. Pote c/ 500 grama.  
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00022  MILHO VERDE EM CONSERVA DE 200G - Marca.: PREDILEC  CAIXA         3,520.00             2,030         7.145,60 

        TA                                                 

        Milho Verde em  Conserva,  sem  conservantes, em grãos, 

        acondicionada em recipiente       íntegro,       vedado 

        hermeticamente e limpo,  resistente,  não amassado, não 

        estufado, com identificação  na  embalagem (rótulo) dos 

        ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 

        de fabricação e  validade  (mínima de 04 meses a partir 

        da data de   entrega).  Isento  de  material  estranho. 

        Contendo de 200g na caixa.                              

 

                                                                                      VALOR TOTAL R$       16.073,60 

 

                                                                  VALOR TOTAL DA ATA: R$ - 310.558,20 
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