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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

RELATIVA AO PREGÃO ELETRÔNICO 

SRP Nº 036/2020- PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL/PA 

 

 

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de 2021 a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ, com sede Avenida Barão do Rio Branco, nº 1060, Centro, 

CEP: 68.790-000, Santa Izabel do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob nº.05.171.699/0001-

76, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo(a) 

Secretário(a) Claudine Yukari Watanabe Sasaka, brasileiro(a), portador(a) da Cédula 

de Identidade RG nº 3076073 SEGUP/PA, e inscrito(a) no CPF nº 684.918.082-72, 

residente e domiciliado(a) em Santa Izabel do Pará, lavra a presente Ata de Registro 

de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 036/2020, constituindo-se esta no 

documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso 

para futura e eventual contratação, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e anexos, nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, Decreto nº 9.488, de 30 de 

agosto de 2018 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS E FUNDOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 

1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta 

comercial da empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que 

tiveram seus preços registrados para a formação de cadastro de reserva, que são parte 

integrante desta Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender ao 

quantitativo total estimado para a contratação. 

1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas 

a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em 

igualdade de condições. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.488-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.488-2018?OpenDocument
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Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos 

estimados e preços do seguinte fornecedor classificado: 

 
 - MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI, com sede na dois de junho, n° 5 A, 
Castanheira, Belém/PA, CEP: 66.645 -105, CNPJ nº 15.459.519-001-00, neste ato 
representado por JANDERSON QUEIROZ MACHADO, brasileiro, solteiro, portador do RG 
nº 6038900 PC-PA e CPF: 599.049.172-72, residente e domiciliado Pass. 02 e junho n°05, 
Castanheira, Belém/PA, CEP: 66.645-105.  

 

- CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI- ME, com sede Alameda SN 7/35, 
conjunto Res. Maguari, sala 04, Coqueiro, Belém/PA, CEP: 66.823-067, CNPJ nº 
29.295.369/0001-50, neste ato representado por ANTÔNIO JOSÉ TAPAJÓS DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 3779013 PC-PA e CPF: 707.157.852-49, residente e 
domiciliado Conj. Maguari Al. 25 n°61, Coqueiro, Belém/PA, CEP: 66.023-060.  

 

CLASSIFICADOS. 

2.1- Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços 

do seguinte fornecedores classificados: 

 

Empresa: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI Fone/Fax: (91) 3351-4902 

CNPJ: 15.459.519/0001-00 E-mail: cmartins.jr@hotmail.com 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

UNIT 
VALOR TOTAL 

15 

CAFÉ EM PÓ, Produto torrado 
e moído, com categoria de 
qualidade tradicional devem 
apresentar aroma e sabor 
característico do produto, 
podendo ser suave ou intenso. 
Embalagem primaria individual 
de 500 g 

PILÃO KG 2.791 
R$    

30,74 
R$       85.795,34 

28 

CREME DE LEITE: Creme de 
Leite Esterilizado, de 1ª 
qualidade, acondicionado em 
caixa multilaminada, contendo 
200 g. 

MOCOCA UND 600 
 R$        
4,69  

 R$          
2.814,00  

30 

EXTRATO DE TOMATE: 
Molho elaborado a partir das 
partes comestíveis do tomate 
adicionado de especiarias, sal 
e açúcar. VALIDADE: o 
produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 

BONARE KG 235 
 R$        
6,50  

 R$          
1.527,50  
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anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária de até 
500 g. Embalagem secundária: 
caixa de papelão até 10 kg. 

31 

ERVILHA EM CONSERVA LT 
200 G ERVILHA EM 
CONSERVA; ervilha, água, sal 
e açúcar. Embalagem: Deve 
estar intacta, resistente, 
vedada hermeticamente e 
limpa, acondicionada em latas 
de flandres com peso líquido 
de 300 g e peso liquido 
drenado de 200 g, não 
apresentando ferrugem, 
amassamento, vazamento ou 
abaulamento , caixa com 12 
unidades 

QUERO UND 600 
 R$        
4,23  

 R$          
2.538,00  

34 

FARINHA DE TRIGO C/ 
FERMENTO Embalagem 
plástica de 1kg, 
acondicionados em 
embalagens totalizando 30kg 
de peso líquido. 

MIRELA KG 205 
 R$        
6,99  

 R$          
1.432,95  

35 

FARINHA DE TRIGO SEM/ 
FERMENTO Embalagem 
plástica de 1kg, 
acondicionados em 
embalagens totalizando 30kg 
de peso líquido. 

MIRELA KG 205 
 R$        
6,99  

 R$          
1.432,95  

53 

MILHO BRANCO: VALIDADE: 
o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: plástica 
transparente, atóxica resistente 
de 500 g. Embalagem 
secundária: Fardo plástico 
transparente até 10kg. 

MARIZA KG 800 
 R$      

10,53  
 R$          

8.424,00  

78 

VINAGRE (FERMENTADO 
ACÉTICO DE ÁLCOOL) 
Produto translúcido e de cor, 
sabor e odor característico. 
Valor energético 3kcal, 
carboidratos 0,028 g, proteínas 
0,6g, gorduras totais 0 g, 
gorduras saturadas 0 g, 
gorduras trans 0 g, fibras 0 g e 
sódio 0 g. Devem estar de 
acordo com as exigências da 
Legislação Sanitária em vigor 
no País ANVISA/MS. 

CASTELO LITRO 2.144 
 R$        
4,45  

 R$          
9.540,80  
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VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data 
de entrega. Embalagem 
primária de até 750 ml. 
Embalagem secundária: caixa 
de papelão até 20 unidades. 

VALOR TOTAL R$ 113.505,54 

 

 

 

Empresa: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI Fone/Fax: 3349-9464 

CNPJ: 29.295.369/0001-50 E-mail: casaforte017@gmail.com 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 

ADOÇANTE LÍQUIDO 200 ML: 
Adoçante, composto de 
sacarina sódica e ciclamato de 
sódio, liquido, acondicionados 
em frascos de 200 ml  

MARATA UND 
       

1.650  
 R$        
7,00  

 R$        
11.550,00  

2 

ALHO IN NATURA Bulbo 
inteiro nacional, boa qualidade, 
firme e intacto.Com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, 
firme e intacta, livre de 
resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 1 kg 
acondicionada em saca de 
serapilheira 

REGIONAL KG 
       

1.250  
 R$      

19,00  
 R$        

23.750,00  

3 

ABÓBORA IN NATURA 
Fresco, de primeira, tamanho e 
coloração uniforme, firme e 
intacto, isento de 
enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal, 
livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. 
Embalagem de 20 kg, 
acondicionada em saca 
apropriada. 

REGIONAL KG 
       

2.682  
 R$        
4,68  

 R$        
12.551,76  
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4 

AÇÚCAR REFINADO, 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores a data 
de entrega. Embalagem: 
primária plástica transparente, 
atóxica resistente com 01 kg. 
Embalagem secundária - 
Fardo plástico transparente até 
30 kg. 

GUARANI KG 
     

11.280  
 R$        
3,20  

 R$        
36.096,00  

5 

ARROZ INTEGRAL validade 
de no mínimo 06 meses, a 
partir da data do recebimento, 
com registro do Ministério de 
Agricultura. Embalagem: 
primária plástica transparente, 
atóxica resistente com 01 kg. 
Embalagem secundária - 
Fardo plástico transparente até 
30 kg 

TIO JOÃO KG 
       

1.050  
 R$        
6,67  

 R$          
7.003,50  

6 

ARROZ PARBOLIZADO 
validade de no mínimo 06 
meses, a partir da data do 
recebimento, com registro do 
Ministério de Agricultura. 
Embalagem: primária plástica 
transparente, atóxica resistente 
com 01 kg. Embalagem 
secundária - Fardo plástico 
transparente até 30 kg 

ZILMAR KG 
     

15.200  
 R$        
5,20  

 R$        
79.040,00  

7 

ALFACE IN NATURA, Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 120 g  

REGIONAL MAÇO 
          

600  
 R$        
3,65  

 R$          
2.190,00  

8 

ACHOCOLATADO EM PÓ 
Embalagem apropriada até 
500 g acondicionadas em 
fardos de papelão de até 10 kg 

ITALAC kg 
       

1.000  
 R$        
7,99  

 R$          
7.990,00  

9 

AVEIA EM FLOCOS FINOS 
Em flocos finos de 1ª 
qualidade.Embalagem 
apropriada de até 250 g 
acondicionada em caixa de 
papelão. 

QUAKER KG 
       

1.200  
 R$        
8,50  

 R$        
10.200,00  

10 

BANANA PRATA IN NATURA 
qualidade. Não devem conter 
terra, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes a casca. 
Isenta de parasitas e 
larvas.Validade: O produto 

REGIONAL/ 
PRATA 

UND 
     

33.000  
 R$        
5,00  

 R$      
165.000,00  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

 

Página 6 de 23 
 

devera estar fresco na data de 
entrega.Embalagem primária: 
sacos com até 12 UNID. 

11 

BATATA PALHA. Embalagem 
apropriada até 500 g 
acondicionadas em fardos de 
papelão de até 10 kg 

SULLPER KG 
          

300  
 R$      

33,00  
 R$          

9.900,00  

12 

BATATA IN NATURA Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 20 kg 
acondicionada em saca de 
serapilheira. 

REGIONAL KG 
     

22.100  
 R$        
4,80  

 R$      
106.080,00  

13 

BISCOITO DOCE TIPO 
MAIZENA Contendo 
basicamente Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal, 
creme de milho, açúcar 
invertido, sal, cacau em pó, 
fermentos químicos 
(bicarbonato de amônio) e 
bicarbonato de sódio, 
estabilizantes lecitina de soja, 
aromatizante, acidulante, ácido 
láctico e aromatizante, contém 
glúten. Valor calórico 131 kcal, 
carboidratos 23 g, proteínas 
2,2g, gorduras totais 3,3g, 
gorduras saturadas 1,4g, 
gordura trans 0 g, colesterol 0 
g, fibra alimentar 0,5g ferro 1 
mg e sódio 99 mg. Devem 
estar de acordo com as 
exigências da Legislação 
Sanitária em vigor no País 
ANVISA/MS. VALIDADE: o 
produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 
Embalagem: Primária - plástica 
atóxica com 400 gramas. 
Embalagem: secundária - 
caixa de papelão com 4 kg. 

VITARELA KG 
       

4.130  
 R$        
7,00  

 R$        
28.910,00  
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14 

BISCOITO SALGADO TIPO 
CREAM CRACKER 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data 
de entrega.Embalagem 
primária: plástica atóxica com 
400 g. Embalagem secundária: 
caixa de papelão com 4 kg. 

FORTALEZA KG 
       

5.070  
 R$        
7,49  

 R$        
37.974,30  

16 

CHARQUE PONTA DE 
AGULHA (CARNE SALGADA 
CURADA, DESSECADA SEM 
SALMOURA) Embalagens 
plásticas a vácuo de 01 até 05 
kg sem salmoura, 
acondicionadas em caixas de 
papelão transportando total de 
30 kg. 

JAO KG 
       

7.000  
 R$      

30,00  
 R$      

210.000,00  

17 

CARNE BOVINA 
CONGELADA MOÍDA TIPO 
MÚSCULO Carne bovina, 
moída, congelada obtida de 
massas musculares, recortes 
de desossa de cortes dianteiro. 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data 
de entrega. Embalagem 
primária: individual de 500 g a 
vácuo em sacos plásticos de 
polietileno liso, atóxico c/ rótulo 
interno. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão 
ondulado de capacidade até 15 
Kg. Mantida sob congelamento 
a -18ºC. 

MAFRIPAR KG 
       

4.633  
 R$      

26,00  
 R$      

120.458,00  

18 

BEBIDA LÁCTEA SABOR 
MORANGO ENRIQUECIDA 
COM VITAMINAS E 
MINERAIS. Embalagens 
plásticas com 01 LT, 
acondicionados em caixas de 
papelão transportando até 10 
unidades 

FRAMBOYANT CAIXA 
       

6.000  
 R$      

19,00  
 R$      

114.000,00  

19 

CALDO / CARNE E LEGUMES 
TIPO SAZON OU SIMILAR: 
Embalagem c/ 1x 114 g. Caldo 
de carne e legumes, sabores 
variados, embalagem de 114 
g, validade mínima de 12 
meses a contar da data de 
entrega. 

SAZON UND 
          

550  
 R$      

10,00  
 R$          

5.500,00  
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20 

CEBOLA Branca Com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, 
firme e intacta, livre de 
resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 10 kg 
acondicionada em saca de 
serapilheira 

REGIONAL KG 
       

3.290  
 R$        
4,18  

 R$        
13.752,20  

21 

CARNE BOVINA; CORTADO 
EM BIFE; resfriado, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio; pesando entre 4 e 6kg; 
embalagem primária a vácuo 
em plástico transparente, 
contendo todas as informações 
do produto como corte 
procedência (frigorífico 
fornecedor); embalagem 
secundária: de papelão 
ondulado tendo rotulagem de 
acordo coma legislação 
vigente número do lote, data 
de produção e a data de 
validade 

MAFRIPAR KG 
       

4.310  
 R$      

48,50  
 R$      

209.035,00  

22 

CARNE BOVINA 
CONGELADA CORTE 
DIANTEIRO MAGRO Obtida 
de cortes dianteiro contendo 
no máximo 10% de gordura. 
Deve apresentar-se com 
aparência própria, sabor 
próprio, cor vermelha brilhante 
sem manchas esverdeadas e 
odor característico. Durante o 
processamento, deve ser 
realizada a aparagem 
(eliminação do excesso de 
gordura, cartilagem e 
aponeuroses), com etiquetas 
de identificação (validade, 
peso, procedência, número do 
registro no SIF ou SIE) em 
cada embalagem. Embalagem 
primária: individual de até 
1.000g a vácuo em sacos 
plásticos de polietileno liso, 
atóxico c/ rótulo interno. 
Embalagem secundária: caixa 
de papelão ondulado de 
capacidade até 15kg, mantida 
sob congelamento a –18º c. 

NATURA KG 
     

16.800  
 R$      

29,48  
 R$      

495.264,00  
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23 
CEBOLINHA IN NATURA 
Pacote de 120 g 

REGIONAL MAÇO 
          

827  
 R$        
2,20  

 R$          
1.819,40  

24 

CENOURA IN NATURA 
Embalagem: Com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, 
firme e intacta, livre de 
resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 10 kg 
acondicionada em saca de 
serapilheira. 

REGIONAL KG 
       

3.522  
 R$        
5,30  

 R$        
18.666,60  

25 

COUVE IN NATURA: Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de março de 200 g 
acondicionada em basqueta, 
no máximo de 5 kg. 

REGIONAL MAÇO 
       

1.220  
 R$        
2,80  

 R$          
3.416,00  

26 

COENTRO IN NATURA: Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de março de 200 g 
acondicionada em basqueta, 
no máximo de 3 kg. 

REGIONAL MAÇO 
       

1.855  
 R$        
2,80  

 R$          
5.194,00  

27 

CHUCHU IN NATURA Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 10 kg 
acondicionada em saca de 
serapilheira 

REGIONAL KG 
       

1.700  
 R$        
6,07  

 R$        
10.319,00  

29 

COLORAU ou Colorífico em pó 
fino homogêneo, obtido de 
frutos maduros de urucum, 
limpos. Cor: vermelho intensa, 
com cheiro e sabor próprios 
para consumo humano e em 
conformidade com a legislação 
em vigor. Embalagem primária: 
plástica com 500 g. 

COR E 
SABOR 

KG 
          

483  
 R$        
4,35  

 R$          
2.101,05  

32 

FUBÁ DE MILHO: o prazo de 
validade indicado para o 
produto, não devera ter sido 
ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referencia, a 
data de fabricação do lote, 

YOKI KG 
          

300  
 R$        
3,00  

 R$            
900,00  
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impressa na embalagem. 
Embalagem com 1kg, com 
identificação do produto, prazo 
de validade e peso liquido, 
acondicionados em 
embalagens totalizando 30 kg. 

33 

FARINHA DE TAPIOCA 
Produto oriundo da mandioca, 
o prazo de validade indicado 
para o produto, não devera ter 
sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como 
referencia, a data de 
fabricação do lote, impressa na 
embalagem. Embalagem com 
1kg, com identificação do 
produto, prazo de validade e 
peso liquido. 

TROPICAL KG 
       

1.650  
 R$      

17,00  
 R$        

28.050,00  

36 

FARINHA DE MANDIOCA 
REGIONAL TIPO I de 1ª 
qualidade, sem conservante, 
de coloração branca ou 
amarela, isento de matéria ou 
corpos estranhos e livre de 
umidade e fragmentos, 
acondicionada em embalagem 
transparente de 30 (trinta) kg, 
devendo apresentar data de 
fabricação. 

TRADICIONA
L 

KG 
       

5.640  
 R$        
5,13  

 R$        
28.933,20  

37 

FRANGO CONGELADO TIPO 
PEITO Carne de frango tipo 
peito congelado, não 
temperado com pele e osso, 
com adição de água de no 
máximo 4%, aspecto próprio, 
não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeada, cheiro e 
sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitos e 
larvas. Com etiquetas de 
identificação (validade, peso, 
procedência, número do 
registro no SIF ou SIE) em 
cada Embalagem apropriada á 
vácuo de até 1000 g, mantido 
sob congelamento a- 18 ºC, 
acondicionada em caixa de 
papelão de até 20kg 
embalagem. 

AVIVAR KG 
       

4.190  
 R$      

10,00  
 R$        

41.900,00  
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38 

FRANGO CONGELADO TIPO 
COXA E SOBRECOXA: Carne 
de frango tipo peito congelado, 
não temperado Embalagem 
apropriada á vácuo de até 
1000 g,com pele e osso, com 
adição de água de no máximo 
4%, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. 
Com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, 
número do registro no SIF ou 
SIE) em cada embalagem. 
Mantido sob congelamento a -
18 ºC, acondicionada em caixa 
de papelão de até 20kg. 

AVIVAR KG 
       

5.500  
 R$        
8,00  

 R$        
44.000,00  

39 

FRANGO CONGELADO 
INTEIRO , não temperado com 
pele e osso, com adição de 
água de no máximo 4%, 
aspecto próprio, não amolecida 
e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeada, 
cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Com 
etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, 
número do registro no SIF ou 
SIE) em cada Embalagem 
apropriada á vácuo de até 
1000 g, mantido sob 
congelamento a -18 ºC, 
acondicionada em caixa de 
papelão de até 20kg 
embalagem. 

AVIVAR KG 
       

7.772  
 R$        
7,60  

 R$        
59.067,20  

40 

FEIJÃO TIPO CAVALO Feijão 
tipo 1 carioquinha, grãos de 
tamanho e formas naturais, 
claros, maduros, limpos, isento 
de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e 
espécies Devem estar de 
acordo com as exigências da 
Legislação Sanitária em vigor 
no País ANVISA/MS. 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data 

GAMA 
LOPES 

KG 
       

2.300  
 R$        
8,60  

 R$        
19.780,00  
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de entrega. Embalagem: 
primária plástica transparente, 
atóxica resistente com 01 kg. 
Embalagem secundária - fardo 
plástico transparente com até 
30 kg. 

41 

FEIJÃO CARIOCA, grãos de 
tamanho e formas naturais, 
claros, maduros, limpos, isento 
de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e 
espécies Devem estar de 
acordo com as exigências da 
Legislação Sanitária em vigor 
no País ANVISA/MS. 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data 
de entrega. Embalagem: 
primária plástica transparente, 
atóxica resistente com 01 kg. 
Embalagem secundária - fardo 
plástico transparente com até 
30 kg. 

GAMA 
LOPES 

KG 
       

5.115  
 R$        
7,00  

 R$        
35.805,00  

42 

GOMA DE MANDIOCA 
Embalagem primaria de 1kg, 
Embalagem secundária - fardo 
plástico transparente com até 
30 kg. 

MARIZA KG 
       

1.500  
 R$        
8,48  

 R$        
12.720,00  

43 
LIMÃO IN NATURA 
Embalagem primária plástica 
com 30 unid. 

REGIONAL UND 
       

1.120  
 R$        
6,00  

 R$          
6.720,00  

44 

LEITE CONDENSADO (200 G) 
LEITE CONDENSADO; 
produto a base de leite 
evaporado com adição de 
açúcar devidamente 
identificado e rotulado 
(embalagem contendo 200 g). 

MOCOCA UND 
          

150  
 R$        
3,90  

 R$            
585,00  

45 

LARANJA IN NATURA Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 50 unidade 
acondicionada em saca de 
serapilheira. 

REGIONAL UND 
     

10.500  
 R$        
4,00  

 R$        
42.000,00  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

 

Página 13 de 23 
 

46 

MACARRÃO ESPAGUETE 
SÊMOLA INTEGRAL: 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data 
de entrega.      Embalagem      
primária:      plásticos, 
atóxico/unidade de 500 
gramas. Embalagem 
secundária: fardo plástico 
transparente até 10 kg. 

DONA 
BENTA 

KG 
          

400  
 R$        
9,00  

 R$          
3.600,00  

47 

MACARRÃO ESPAGUETE 
SÊMOLA: VALIDADE: o 
produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega.      
Embalagem      primária:      
plásticos, atóxico/unidade de 
500 gramas. Embalagem 
secundária: fardo plástico 
transparente até 10 kg. 

BONSABOR KG 
       

3.505  
 R$        
4,73  

 R$        
16.578,65  

48 

MACARRÃO PARAFUSO: 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data 
de entrega. Embalagem 
primária: plásticos, 
atóxico/unidade de 500 
gramas. Embalagem       
secundária:       fardo       
plástico transparente até 10kg. 

BRANDINI KG 
       

2.079  
 R$        
4,99  

 R$        
10.374,21  

49 

MOLHO TIPO SHOYU: 
Embalagem: frasco com 900 
ml, data de fabricação e prazo 
de validade 

MARIZA UND 
          

149  
 R$        
5,70  

 R$            
849,30  

50 

MAMÃO IN NATURA Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 10 unidades, 
acondicionada em saca de 
serapilheira. 

REGIONAL UND 
     

15.000  
 R$        
3,00  

 R$        
45.000,00  

51 

MAÇÃ IN NATURA 
Embalagem primaria plástica, 
Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacta, 
livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem 
de 12 unidades  

REGIONAL UND 
     

20.000  
 R$        
3,00  

 R$        
60.000,00  
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52 

MANTEIGA Embalagem 
primaria plástica de 500 g. Cor, 
odor e sabor próprio sem 
ranço; consistência 
característica e aspecto 
homogêneo, sem apresentar 
mofo na superfície ou “aspecto 
derretido”. (Pote de 500 g) 

PIRACANJUBA KG 
          

522  
 R$      

26,90  
 R$        

14.041,80  

54 

MILHO VERDE (300G) MILHO 
VERDE EM CONSERVA; 
simples; grãos inteiros; imerso 
em liquido; tamanho e 
coloração uniformes; 
acondicionado em lata não 
apresentando ferrugem, 
amassamento, vazamento ou 
abaulamento. (lata de 300 g), 
caixa com 12 unidades. 

SOFRUTA LATAS 
          

650  
 R$        
8,33  

 R$          
5.414,50  

55 

MAXIXE: Produto fresco e com 
grau de maturação 
intermediária. Apresentar odor 
agradável, consistência firme, 
não apresentar perfurações, 
machucados ou manchas. 

REGIONAL KG 
          

610  
 R$      

16,47  
 R$        

10.046,70  

56 

ÓLEO DE SOJA REFINADO 
Produto alimentício refinado e 
de acordo com os padrões 
legais. VALIDADE: o produto 
deve conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores à 
data de entrega. Embalagem 
primária de até 900 ml. 
Embalagem secundária: caixa 
de papelão até 20 unidades. 

SOYA UND 
       

2.813  
 R$        
8,60  

 R$        
24.191,80  

57 
OVO DE GRANJA BRANCO 
Embalagem primária de 
papelão contendo dúzia 

MANTIQUEIRA DÚZIA 
       

5.880  
 R$        
5,50  

 R$        
32.340,00  

58 
PÃO tipo Frances de 50 
gramas, embalagem plástica, 
com 50 unidades. 

ASSIS UND 
     

20.210  
 R$        
1,00  

 R$        
20.210,00  

59 

FILÉ DE PEIXE CONGELADO: 
(filetado) de primeira 
qualidade, íntegro, sem 
espinhas, congelado por 
processo rápido, não 
apresentando qualquer sinal 
de descongelamento, peças 
com 180 gramas cada, 
embalado por interfolhamento 

BIG FOODS KG 
       

1.310  
 R$      

17,00  
 R$        

22.270,00  
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plástico por camada, em 
caixas de papelão com 20, 25 
quilos, contendo dados do 
fabricante, data da fabricação 
e prazo de validade. Carimbo 
do SIF ou MA - ministério da 
agricultura 

60 

PRESUNTO: Presunto cozido, 
de suíno magro, obtido de 
pernil ou outra parte do suíno 
sadio, com aspecto, cheiro, 
cor, sabor próprios, isento de 
sujidades, parasito e larvas, 
acondicionado em saco 
plástico transparente atômico 
presunto de frango, fatiado, 
embalagem de 02kg 

DALIA KG 
       

1.000  
 R$      

36,00  
 R$        

36.000,00  

61 

POLPA DE FRUTA SABOR : 
ACEROLA, Polpa de fruta, 
composto liquido extraído pelo 
esmagamento das partes 
comestíveis de frutas 
carnosas, apresentação na 
forma de polpa de fruta 
congelada, qualidade do 
líquido obtido da fruta madura 
e sã, sem açúcar, cor, aroma e 
sabor próprio. Embalagem 
plástica, atóxica, transparente, 
resistente de 1 kg 

FRUTAL KG 
       

2.270  
 R$        
9,90  

 R$        
22.473,00  

62 

POLPA DE FRUTA SABOR : 
CUPUAÇU, Polpa de fruta, 
composto liquido extraído pelo 
esmagamento das partes 
comestíveis de frutas 
carnosas, apresentação na 
forma de polpa de fruta 
congelada, qualidade do 
líquido obtido da fruta madura 
e sã, sem açúcar, cor, aroma e 
sabor próprio. Embalagem 
plástica, atóxica, transparente, 
resistente de 1 kg 

FRUTAL KG 
          

530  
 R$        
9,90  

 R$          
5.247,00  

63 

POLPA DE FRUTA SABOR 
:GOIABA, Polpa de fruta, 
composto liquido extraído pelo 
esmagamento das partes 
comestíveis de frutas 
carnosas, apresentação na 
forma de polpa de fruta 
congelada, qualidade do 
líquido obtido da fruta madura 
e sã, sem açúcar, cor, aroma e 

FRUTAL KG 
       

1.920  
 R$        
9,90  

 R$        
19.008,00  
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sabor próprio. Embalagem 
plástica, atóxica, transparente, 
resistente de 1 kg 

64 

POLPA DE FRUTA SABOR : 
MARACUJÁ , Polpa de fruta, 
composto liquido extraído pelo 
esmagamento das partes 
comestíveis de frutas 
carnosas, apresentação na 
forma de polpa de fruta 
congelada, qualidade do 
líquido obtido da fruta madura 
e sã, sem açúcar, cor, aroma e 
sabor próprio. Embalagem 
plástica, atóxica, transparente, 
resistente de 1 kg 

FRUTAL KG 
       

1.120  
 R$        
9,90  

 R$        
11.088,00  

65 

PIMENTA e COMINHO, 
embalagem de 500 g , 
acondicionados e pacotes com 
até 10 unidades, 

KISABOR KG 
          

482  
 R$      

14,00 
 R$          

6.748,00  

66 

PEPINO EXTRA AA 
(COMPRIMENTO ENTRE 20 E 
25 CM), pepino; extra AA 
(comprimento entre 20 e 
25cm); casca com coloração 
verde escura, textura da polpa 
crocante; o lote deverá 
apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; 
não apresentar os defeitos 
podridão, ferimento, 
deformação grave; passado, 
virose, murcho 

REGIONAL KG 
          

250  
 R$        
6,80  

 R$          
1.700,00  

67 

PIMENTÃO VERDE, Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem primaria plástica 
contendo 1 kg 

REGIONAL KG 
       

1.288  
 R$        
9,90  

 R$        
12.751,20  

68 

QUEIJO MUSSARELA: 
QUEIJO TIPO MUZZARELA, 
fatiado com embalagem de 
1kg, apresentando crosta 
firme, consistência semeadura, 
rígida, cor branco creme 
homogênea, odor 
característico, sabor suave, 
levemente salgado. Produto 
deverá conter registro no SIF  

LIGIA KG 
       

1.500  
 R$      

60,00  
 R$        

90.000,00  
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69 

REPOLHO Com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, firme e 
intacta, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem 
primaria plástica contendo 1 kg 

REGIONAL KG 
       

1.726  
 R$        
8,69  

 R$        
14.998,94  

70 
Refrigerante em garrafa PET 2 
litros, Embalagem plástica 
contendo 6 unidades. 

GAROTO 
LITRO

S 
          

980  
 R$        
4,20  

 R$          
4.116,00  

71 

SAL Refinado iodado, 
beneficiado e isento de sais de 
cálcio e magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos 
de conchas. Produzido e 
embalado em conformidade 
com a legislação vigente. 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data 
de entrega. Embalagem: 
primária plástica transparente, 
atóxica resistente com 01 kg. 
Embalagem secundária - 
Fardo plástico transparente até 
30 kg 

PIRAMIDE KG 
       

1.230  
 R$        
1,20  

 R$          
1.476,00  

72 
SALSICHA em conserva 200 
g, caixa com 12 unidades 

TARGET LATAS 
          

200  
 R$        
5,00  

 R$          
1.000,00  

73 

SALSICHA TIPO HOT DOG 
embalagem com 2kg.- 
Salsicha, tipo hot dog. O 
produto deverá estar 
congelado e embalado a vácuo 
em embalagem plástica 
flexível, atóxica, transparente e 
resistente ao transporte e 
armazenamento 

AVIVAR KG 
       

1.560  
 R$      

10,00  
 R$        

15.600,00  

74 

TORRADA INTEGRAL: 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data 
de entrega, Embalagem: 
Primária - plástica atóxica com 
400 gramas. Embalagem: 
secundária - caixa de papelão 
com 4 kg 

FORTALEZA KG 
          

200  
 R$      

23,00  
 R$          

4.600,00  
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75 

TOMATE IN NATURA Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e 
larvas.Embalagem primaria 
plástica 1kg 

REGIONAL KG 
       

2.507  
 R$        
7,80  

 R$        
19.554,60  

76 

LEITE EM PÓ DESNATADO: 
Embalagem plástica de 200 g, 
condicionados em fardos 
totalizando 10kg de peso 
líquido. Embalagem primária 
alumiada de 200 g. 
Embalagem secundária: fardo 
de papel de até 10 kg. 

CAMPONESA KG 
          

800  
 R$      

34,50  
 R$        

27.600,00  

77 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: 
Embalagem plástica de 200 g, 
condicionados em fardos 
totalizando 10kg de peso 
líquido. Embalagem primária 
alumiada de 200 g. 
Embalagem secundária: fardo 
de papel de até 10 kg. 

ITALAC kg 
       

5.302  
 R$      

27,50  
 R$      

145.805,00  

VALOR TOTAL 
R$      

2.772.903,91 

 

VALOR TOTAL GLOBAL 

 
R$ 

2.886.409,45 

 

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 

7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso 

II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador 

deverá:  

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo quarto - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata 

de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data 

da sua assinatura. 

3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e 

pelos Órgãos Participantes, durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA DO PRODUTO 

4.1-Os produtos objeto deste certame deverão ser entregues na sede do município de 

Santa Izabel, conforme especificação do Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 

de Preços dele decorrente é a Secretaria Municipal de Administração de Santa Izabel 

do Pará; 

5.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços, são: 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

SEMTEPS Secretaria Municipal de Trabalho de Promoção Social 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

PMSIP - Prefeitura 
Municipal de 

Santa Izabel do 
Pará, composta 

por: 

SEMAD: Secretaria Municipal de Administração 

SEMOP: Secretaria Municipal de Obras Públicas 

SETRANS: Secretaria Municipal de Transporte 
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SECULT: Secretaria Municipal de Cultura 

SEMAGRI: Secretaria Municipal de Agricultura 

 

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - Órgão Gerenciador. 

5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o da Prefeitura 

Municipal de Santa Izabel do Pará, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de 

Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem.  

5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, 

não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  

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

a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

vigência da Ata.  

5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará ou pelos órgãos participantes; 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
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d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93 ou no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de 

habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, 

a Prefeitura de Santa Izabel do Pará instaurará processo administrativo específico 

visando o cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse 

público ou a pedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente 

comprovados e justificados. 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 

previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para 

o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 

nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, 

nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo 

para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 

execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

Parágrafo primeiro - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais. 

Parágrafo segundo – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 

pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da 

adjudicação a contar do vencimento daquele. 
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Parágrafo terceiro – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído 

no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o 

valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

Parágrafo quarto - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por 

danos causados ao Contratante. 

Parágrafo quinto – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 

vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as 

especificações técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente 

Instrumento. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Santa Izabel do Pará, para 

dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Santa Izabel do Pará,12 de janeiro 2021.                                                                    

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Claudine Yukari Watanabe Sasaka 

Órgão Gerenciador 
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MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI 
CNPJ 15.459.519/0001-00 
Janderson Queiroz Machado 
Fornecedor Registrado 

 
 
 
 
 
 

CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI 
CNPJ 29.295.369/0001-50 

Antônio José Tapajós da Silva 
Fornecedor Registrado 
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