
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 

 
 

End. Rua Pedro José da Silva, n° 01 - Bairro Centro, E-mail: pma.anajas@gmail.com 
CNPJ: 05.849.955/0001-31 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2021 

 
O MUNICÍPIO DE ANAJÁS por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAJÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Pedro José da 
Silva, nº 01, Bairro: Centro, CEP: 68.810-000 - Anajás/PA, CNPJ: 05.849.955/0001-
31, neste ato representado pelo Prefeito Sr. VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO, 
portador do CPF nº 370.959.602-59 e RG nº 1758032 2ª VIA PC/PA, e a empresa O 
C DA SILVA COMERCIO EIRELI, sediada na Passagem Olavo Ribeiro, nº 938, 
Bairro: Algodoal – CEP: 68.440-000, inscrita no CNPJ nº 35.205.370/0001-40, 
Inscrição Estadual nº 15. 665.769-4, neste ato representado por OTAVIO 
CONCEIÇÃO DA SILVA, CPF nº 012.379.742-08, RG nº 3867558 PC/PA, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 09/2021, publicada no Jornal Amazônia 
e Diário Oficial da União de 26/04/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) 
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, 9.488 de 2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, 

especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do Pregão nº. 09/2021, que é 
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição.  

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT MARCA V.UNIT V.TOTAL 

1 

Açúcar comum. Embalagem plástica de 
1Kg, acondicionados em fardos plásticos 
transparentes. Totalizando 30kg de peso 
líquido.No mínimo 180 dias de prazo de 
validade 

KG 5.200 CAUAXI R$ 3,50 R$ 18.200,00 

2 

Arroz tipo 2 (quebradinho). Embalagem 
plástica de 1Kg, acondicionados em fardos 
plásticos transparentes Totalizando 30Kg 
de peso líquido. No mínimo 180 dias de 
prazo de validade.  

KG 1.970 
CARLIT

O 
R$ 4,38 R$ 8.628,60 

3 

Arroz T1 parboilizado. Embalagem 
plástica de 1Kg, acondicionados em fardos 
plásticos transparentes. Totalizando 30Kg 
de peso líquido. No mínimo 180 dias de 
prazo de validade 

KG 10.250 
G.LOPE

S 
R$ 4,40 R$ 45.100,00 

4 
Chocolate em pó a 20%. Embalagem 
plástica de 250g, acondicionados de fardos 
plásticos com 05 kg. No mínimo 180 dias 

PCT 2.010 MARIZA R$ 4,06 R$ 8.160,60 
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de prazo de validade 

5 

Biscoito salgado tipo cream-cracker. 
Embalagem plástica de até 400g 
acondicionados em caixas de papelão de 
até 10 Kg. No mínimo 180 dias de prazo de 
validade 

PCT 5.300 
TRIGOLI

NO 
R$ 3,49 R$ 18.497,00 

6 

Charque (conservado em sal). 
Embalagem primaria em PVC de 1kg ou 
5kg, embalagem secundaria caixas de 
papelão totalizando 30kg. No mínimo 180 
dias de prazo de validade 

KG 8.700 
B.CHAR

QUE 
R$ 38,79 R$ 337.473,00 

7 

Carne bovina moída. Tipo musculo, 
congelado, limpa, aspecto próprio da 
espécie, não amolecida, cor própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas, odor próprio de carne fresca, 
tipo de corte característico da peça 
conforme padrão descrito na portaria nº 5 
de 8/11/88 e publicada na D.O.U. de 
18/11/88 Seção1. Embalagem em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente e que garanta a 
integridade do produto até o momento do 
consumo de 1 kg com caixa de papelão 
ondulada, lacrada com 16kg. Validade não 
inferior a 180 dias 

KG 7.300 
QUALIT

RY BEFF 
R$ 24,99 R$ 182.427,00 

8 
Carne bovina em cubos 

KG 15.520 
QUALIT

RY BEFF 
R$ 37,05 R$ 575.016,00 

9 

Peito de frango. Filé peito de frango carne 
de frango de primeira qualidade, limpa, 
sem ossos, embaladas à vácuo, 
congeladas á 12 graus célsius (-), isentas 
de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto, que sejam impróprias 
ao  consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura. Acomodadas em 
caixas de papelão em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

KG 16.800 JAGUAR R$ 17,20 R$ 288.960,00 

10 

Leite em pó integral. Sacos aluminizados 
de até 200g acondicionados em fardos de 
papel de até 10 Kg de peso líquido. No 
mínimo 180 dias de prazo de validade 

PCT 15.700 
SOBERA

NO 
R$ 6,35 R$ 99.695,00 

11 

Macarrão tipo espaguete. Embalagem 
plástica de 500g, acondicionados em 
fardos plásticos transparentes de até 10 
Kg. No mínimo 180 dias de prazo de 
validade 

PCT 16.600 RICOSA R$ 3,50 R$ 58.100,00 

12 

Massa para sopa. Embalagem plástica de 
500g, acondicionados em fardos plásticos 
transparentes de até 10 Kg. No mínimo 
180 dias de prazo de validade 

PCT 7.000 RICOSA R$ 3,62 R$ 25.340,00 

13 
Óleo de soja refinado. Latas de 500 ml 
acondicionadas em caixas de papelão. 
Totalizando 20 garrafas. No mínimo 180 

GAF 9.700 ABC R$ 8,20 R$ 79.540,00 
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dias de prazo de validade 

14 
Pão massa fina Chã 

UNID 280.020 
MASSA 
LEVE 

R$ 0,75 R$ 210.015,00 

15 

Feijão tipo carioquinha. Feijão tipo 1, 
preto, vermelho ou carioca, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 01 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da data de entrega. 

KG 5.020 
DONA 

dê 
R$ 8,78 R$ 44.075,60 

16 

Sal refinado iodado. Embalagem plástica 
de 1Kg, acondicionados em fardos 
plásticos transparentes. Totalizando 30 Kg 
de peso líquido. No mínimo 180 dias de 
prazo de validade 

KG 2.000 
BOM DE 
MESA 

R$ 1,47 R$ 2.940,00 

17 

Seleta de legumes. Caixinha de 200g 
acondicionados em caixa de papelão com 
24 unidades. No mínimo 180 dias de prazo 
de validade 

CAIXA 5.500 QUERO R$ 3,63 R$ 19.965,00 

18 

Suco concentrado de fruta. Engarrafado 
a base de suco de fruta concentrado, sabor 
goiaba e caju, com conservante e corantes 
permitidos, pasteurizados, 
homogeneizados, registrado no Ministério 
da Agricultura.  Embalagem vasilhame 
plástico transparente atóxico, resistente de 
500 ml caixa de papelão de 12 unidades. 
No mínimo 180 dias de prazo de validade 

GAF 7.600 
IMPERIA

L 
R$ 2,59 R$ 19.684,00 

19 

Açafrão. Tempero colorífico em pó de 
urucum de procedência natural. 
Embalagem de 1 kg contendo 10 unidade 
de 50g. Validade não inferior a 180 dias.  

PCT 11.080 MARIZA R$ 5,99 R$ 66.369,20 

20 

Bebida fermentada de sabor morango. 
Embalagem plásticas de 90ml. Não inferior 
a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 
20 dias da entrega no depósito.  

UNID 6.900 
FLAMBO

YAN 
R$ 3,80 R$ 26.220,00 

21 Soja texturizada.Pacote de 500g PCT 600 MARIZA R$ 7,86 R$ 4.716,00 

22 

Figado bovino. Resfriado, em embalagem 
plástica, transparente e resistente, com 
data de fabricação e validade não inferior a 
30 dias. Cada pacote deverá pesar 
aproximadamente 1000g com registro no 
SIE/SIF. 

KG 3.260 
QUALIT

RY BEFF 
R$ 17,24 R$ 56.202,40 

23 

Ovo. Ovos brancos de galinha, tamanho 
grande, de primeira qualidade, frescos, 
isento de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto que sejam impróprias 
ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, acomodados em 
cartelas e embalados em caixas contendo 

UNID 36.600 GAASA R$ 0,65 R$ 23.790,00 
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60 unidades cada caixa de papelão, sendo 
estas em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. 

24 
Margarina. Caixa de papelão com 24 
unidades, embalagem apropriada de 
250g.Não inferior a 180 dias. 

CB 2.500 PRIMOR R$ 2,91 R$ 7.275,00 

VALOR TOTAL R$ 2.226.389,40 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
 

3. VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

assinatura, podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 
 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as  negociações junto 
ao(s) fornecedor (ES). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) 
para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou. 
4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 
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4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ata, devidamente comprovados e justificados: 
4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 
4.8.2. A pedido do fornecedor.  

 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo 
ao edital. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 
Anajás/PA, 19 de Maio de 2021. 

 
 

 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Anajás 
VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

O C DA SILVA COMERCIO EIRELI 
CNPJ nº 35.205.370/0001-40 
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