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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2021 2ª CHAMADA 

 
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 as empresas 
D & D CALVACANTE EIRELI, CNPJ nº 21.626.090/0001-09, Inscrição Estadual nº 
15.472.398-3, localizada à Est. Breves Arapijo, s/n, Bairro: Nova Breves, CEP: 68800-
000 - Breves-PA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. GEANNY CARLOS 
PEREIRA MACHADO, portador da Carteira de Identidade nº 2206872 PC/PA e do 
CPF nº 398.459.662-68, empresa SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, sediada à Avenida Curralinho, nº 841, Bairro: Cidade Nova – Breves/PA, CEP: 
68.800-000, Inscrita no CNPJ sob nº 17.853.685/0001-11, Inscrição Estadual nº 
15.600.0151-41, neste ato representado por SILAS MENEZES POMPEU, portador do 
RG sob nº 3242632 SSP/PA, e do CPF sob nº 431.719.742-15, e empresa QUALY 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, sediada à RUA ENG. FERNANDO GUILHON, 
321, SALA B – JURUNAS – CEP – 66030-250 - BELÉM –PA, Inscrita no CNPJ sob 
nº 26.535.510/0001-57, Inscrição Estadual nº 15.543.172-2, neste ato representado 
por ERIANS SIRLEY GOMES DIAS, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO 
RG Nº 4317621 3ª VIA SSP/PA E DO CPF Nº 784.326.422-15, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 12/2021 2ª CHAMADA, publicada no Jornal Amazônia e 
Diário Oficial da União de 16/06/2021, 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 ALIMENTICIOS especificado no Termo de Referência, 
Anexo do edital do Pregão nº. 12/2021 2ª CHAMADA, que é parte integrante desta 
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.  
 
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:  

D & D CALVACANTE EIRELI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MARCA 
PREÇO  

UNIT 
PREÇO  
TOTAL 

mailto:pma.anajas@gmail.com


 
 
 

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 

11 
Alho branco ou roxo, embalagem 
de 100g, com boa qualidade, 
validade mínimo de 6 meses 

Pct 2700 
Alhobel/ 
Alhobel 

R$ 23,00 R$ 62.100,00 

12 

AMIDO DE MILHO ,embalagem 
em 500 gramas, contendo a 
identificação do produto, 
marcado fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Unid 2800 
Mariza/Ma

riza 
R$ 5,98 R$ 16.744,00 

13 

ARROZ LONGO FINO-
TIPO"2",embalagem plástica 
de1kg, acondicionado em 
fardosplásticos transparentes 
deaté30kg,com prazo de 
validade não inferior a 180dias. 

Kg 8800 
Gama 

Lopes/GL 
R$ 3,50 R$ 30.800,00 

14 

Arroz parbolizado, tipo 1, isendo 
de alterações, odores estranhos 
e de substâncias nocivas. 
Embalagem primária: pacote de 
1kg, val. mínima 12 meses a 
contar a partir da data de entrega 

Kg 4400 
Gama 

Lopes/GL 
R$ 4,30 R$ 18.920,00 

15 
AZEITE DE DENDE 200ML, com 
prazo de validade não inferior a 
180 dias 

Lata 500 
Mariza/Ma

riza 
R$ 4,98 R$ 2.490,00 

31 

CHÁ AROMÁTICO, SABORES: 
CAMOMILA, ERVA CIDREIRA E 
ERVA DOCE. Embalagem: caixa 
com 10 sachês, contendo data de 
fabricação e prazo devalidade 
não inferior a 120 dias. 

Cx 420 
Marata/Ma

rata 
R$ 3,50 R$ 1.470,00 

32 

Charque bovino, tipo PA, 
embalagem a vácuo, isento de 
alterações em suas 
características como cheiro e cor. 
Pacotes de 01 à 05 kg, validade 
mínima de 6 meses, a contar a 
partir da data de entrega. 

Kg 2900 
B.Charque

/BC 
R$ 45,60 R$ 132.240,00 

33 

CHEIRO VERDE, Produto com 
folhas lisas, firmes, viçosas, de 
cor verde brilhante com 
coloração e tamanho uniformes, 
e sem sujidades e defeitos que 
possam alterar a aparência, 
qualidade e sabor, e de colheita 
recente. 

Mç 4500 
Regional/R

egional 
R$ 2,98 R$ 13.410,00 

37 
Colorau em pó, pacotes de 100g, 
boa qualidade, prazo de validade 
mínima de 6 meses 

Pct 700 
Mariza/Ma

riza 
R$ 1,50 R$ 1.050,00 

38 

COUVE, Fresca e de boa 
qualidade. Embalagem maço de 
até 1kg, acondicionadas em 
basquetas de até 10 kg. 

Mç 5400 
Regional/R

egional 
R$ 3,20 R$ 17.280,00 
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39 

CREMEDE  LEITE 
TRADICIONAL,  contendo  no  
mínimo  , 200 G   com 
identificação  do  produto, marca 
do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade  não inferior 
a 180 dias. 

Unid 1155 
CCGL/CC

GL 
R$ 2,65 R$ 3.060,75 

40 

ERVILHA REIDRATADA, em 
conserva, embalagem contendo 
no mínimo  200G com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validadenão inferior a 
180 dias. 

Pct 1750 
Quero/Que

ro 
R$ 3,70 R$ 6.475,00 

61 

Macarrão c/ sêmola, tipo 
espaguete, isento de mofo 
(manchas esverdeadas com 
pontos brancos e cinza), de 
odores estranhos e de 
substâncias nocivas. 
Embalagens de 500g, prazo 
máximo de validade de 12 meses 
a contar a partir da entrega 

Pct 2540 
Ricosa/Ocr

im 
R$ 2,89 R$ 7.340,60 

62 

MACARRÃO PARA LASANHA, 
contendo no mínimo 500 gramas 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pct 600 
Fortaleza/ 
Fortaleza 

R$ 6,34 R$ 3.804,00 

63 

MAISENA CAIXA COM 500g 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validadenão inferior a 180 dias. 

Pct 1440 
Maisena/ 
Maisena 

R$ 5,23 R$ 7.531,20 

66 
MARACUJÁ,de 1ª qualidade - 
Fresco e de boa qualidade, 
isento de fungos e sujidade 

Kg 1610 
Regional/ 
Regional 

R$ 5,90 R$ 9.499,00 

69 

Massa p/ sopa c/ sêmola, tipo 
concha e/ ou parafuso, isento de 
mofo (manchas esverdeadas 
com pontos brancos e cinza), de 
odores estranhos e de 
substâncias nocivas. 
Embalagens de 500g, prazo 
máximo de validade de 12 meses 
a contar a partir da entrega 

Pct 1380 
Ricosa/Ocr

im 
R$ 3,90 R$ 5.382,00 
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84 

PEITO DE FRANGO SEM 
OSSO, limpo, magro, não 
temperado, congelado, 
proveniente de aves sadias, 
abatidas sob inspeção 
veterinária, apresentando cor e 
odor característicos. Isento de: 
vestígio de descongelamento, 
cor esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, resistente, 
peso líquido de 1 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. 
Transportado sob temperatura de 
refrigeração. 

Kg 3700 
Americano

/ 
Americano 

R$ 11,29 R$ 41.773,00 

PREÇO  TOTAL R$ 381.369,55 

 
QUALY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MARCA 
PREÇO  

UNIT 
PREÇO  
TOTAL 

1 

ABACATE, comum extra in 
natura, polpa firme ao toque, 
casca lisa e brilhante, com grau 
de maturação adequado para o 
consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

Kg 1000 
IN 

NATURA 
R$ 6,50 R$ 6.500,00 

2 
ABOBORA, Fresca e de boa 
qualidade, acondicionadas em 
basquetas de até 30kg. 

Kg 1000 
IN 

NATURA 
R$ 2,50 R$ 2.500,00 

3 

ACHOCOLATADO EM PÓ, 
400g,com identificação do 
produto, marca do fabricante e 
prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pct 800 MARATA R$ 5,35 R$ 4.280,00 
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4 

Açucar refinado isendo de mofo, 
fermentação, odores estranhos e 
substância nocivas. Embalagem 
primária: pacote de 1kg, val. 
mínima 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

Unid 10500 
ITAMAR

ATI 
R$ 2,60 R$ 27.300,00 

5 

ADOÇANTE DIETÉTICO 
LÍQUIDO, À BASE DE 
ASPARTAME,Embalagem:Frasc
ocom100ml - Caixacom 12Unid, 
com prazodevalidade nãoinferior 
a180dias. 

Unid 950 ADOCIL R$ 6,30 R$ 5.985,00 

6 

ÁGUA DE COCO, acondicionada 
em embalagem tipo Tetra Pak® 
contendo 200 ml. 
comprazodevalidadenãoinferior 
a180dias. 

Unid 400 
DU 

COCO 
R$ 3,00 R$ 1.200,00 

7 

ÁGUA MINERAL 1,5L- 
Pacotecom 6Unid, com 
prazodevalidade nãoinferior 
a180dias. 

Unid 1600 
BELAGU

A 
R$ 2,30 R$ 3.680,00 

8 

ÁGUA MINERAL 300ML- 
Pacotecom 30Unid,com 
prazodevalidade nãoinferior 
a180dias. 

Unid 2550 
BELAGU

A 
R$ 1,50 R$ 3.825,00 

9 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 
DE 20L, com prazo de validade 
não inferior a180dias (recarga). 

Unid 6500 
BELAGU

A 
R$ 10,00 R$ 65.000,00 

10 

ALFACE,Fresca e de boa 
qualidade. Embalagem maço de 
até1kg ,acondicionada sem 
basquetas de até10kg. 

Mç 2850 
IN 

NATURA 
R$ 3,10 R$ 8.835,00 

16 

AZEITE DE OLIVA, contendo no 
mínimo 500 ml, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
datadefabricaçãoeprazodevalida
de nãoinferior a180dias. 

Unid 700 
VILA 
REAL 

R$ 15,20 R$ 10.640,00 

17 

AZEITONA 
VERDE,emconserva,embalage
mcontendo300g.emvidro,com 
identificaçãodo 
produto,marcadofabricante, 
datadefabricaçãoeprazodevalida
de nãoinferior a180dias 

Unid 2400 MARIZA R$ 6,90 R$ 16.560,00 

18 

BANANA PRATA,Fresca e de 
boa qualidade.  Embalagem tipo 
rede de até 5kg,  acondicionada 
sem basquetas de até 10kg. 

Kg 5000 
IN 

NATURA 
R$ 6,90 R$ 34.500,00 
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19 

Batata in-natura, comum, lavada, 
com diâmetro equatorial entre 25 
e 41mm, pequena e uniforme, 
não apresentar os defeitos 
aparentes como esverdeamento, 
arroxeamento, broteamento, 
rachadura, podridao, e os 
defeitos internos, como coração 
oco, negro e mancha de 
chocolate, deve estar isenta de 
excesso de substancias terrosas, 
sujidades, corpos estranhos 
aderidos a superficie externa 

Kg 2200 
IN 

NATURA 
R$ 5,20 R$ 11.440,00 

20 

BATATA PALHA,contendo no 
mínimo 500 gramas com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade não inferior a 
180dias. 

Pct 750 FRITEI R$ 7,10 R$ 5.325,00 

21 
BETERRABA,de1ª qualidade- 
Frescoedeboaqualidade,isentod
efungosesujidade. 

Kg 2400 
IN 

NATURA 
R$ 7,00 R$ 16.800,00 

22 

Biscoito doce, tipo Maria, massa 
bem assada sem recheio e sem 
cobertura. Embalagem plásticas 
internas de 400g. Validade 
mínima de 9 meses a contar da 
data de entrega 

Pct 8500 PARATI R$ 3,70 R$ 31.450,00 

23 

Biscoito salgado, tipo cream 
cracker, massa bem assada, 
sem recheio e sem cobertura. 
Embalagem plásticas internas de 
400g. Validade mínima: 9 meses 
a contar da data de entrega 

Pct 8500 
ESTREL

A 
R$ 3,70 R$ 31.450,00 

24 

CANELA EM PÓ,contendo 25 
gramas, com identificação do 
produto, Marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade. 

Pct 2900 MARIZA R$ 4,80 R$ 13.920,00 

25 

Carne bovina com osso, tipo pá 
ou agulha, congelada, limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajose cor: 
própria da especie, sem 
manchas esverdeadas ou 
pardacentas. Odor: próprio tipo 
de corte: característica da peça 
conforme o padrão descrito na 
Portaria nº 5 de 8/11/88 e 
publicação no DOU de 18/11/88 
seção I, embalagem em saco 
plástico, transparente e atóxico, 
limpo não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo 

Kg 4000 
MAFRIP

AR 
R$ 21,95 R$ 87.800,00 
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26 

CARNE BOVINA moida, com até 
5% de gordura,peso líquido de 1 
ou 2 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. Val. mínima 
de 06 meses, a contar da data de 
entrega.Transportado sob 
temperatura de refrigeração. 

Kg 4000 
MAFRIP

AR 
R$ 13,40 R$ 53.600,00 

27 

Cebola in-natura, boa qualidade, 
tamanhos uniformes, isenta de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres 
de residuos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem fisica ou 
mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 2850 
IN 

NATURA 
R$ 2,90 R$ 8.265,00 

28 

Cenoura in-natura, comum 
lavada,  boa qualidade, 
tamanhos uniformes, não 
apresentar os defeitos aparentes 
como esverdeamento, 
arroxeamento, broteamento, 
rachadura, podridão, e os 
defeitos interno, como coração 
oco, negro e mancha de 
chocolate, deve estar isenta de 
excesso de substâncias terrosas, 
sujidas, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem fisica ou 
mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 1280 
IN 

NATURA 
R$ 3,40 R$ 4.352,00 

29 

CEREAL DE ARROZ, para 
preparo de mingau instantâneo, 
enriquecido com vitamina A, C, 
ferro e zinco 230G. Data de 
fabricação e prazo de 
validadenão inferior a 120 dias. 

Pct 1100 
MULTIN

UTI 
R$ 5,50 R$ 6.050,00 

30 

CEREAL DE MILHO, para 
preparo de mingau instantâneo, 
enriquecido com vitamina A, C, 
ferro e zinco 230G. Data de 
fabricação e prazo de validade, 
não inferior a 120 dias. 

Pct 1100 NESTON R$ 5,50 R$ 6.050,00 

34 

CHOCOLATE GRANULADO, 
contendo  no mínimo  500  
gramas  com identificação  do  
produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade, não inferior a 120 dias. 

Pct 2250 MARIZA R$ 17,50 R$ 39.375,00 

35 
CHUCHU, de 1ª qualidade - 
Fresco e de boa qualidade, 
isento de fungos e sujidade. 

Kg 2100 
IN 

NATURA 
R$ 3,00 R$ 6.300,00 
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36 

COCO RALADO  E  
DESIDRATADO,  embalagem  
plástica  de  50g,acondicionado  
em  fardos plásticos 
transparentes de até 05 kg, com 
prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pct 1200 TAMBAU R$ 3,50 R$ 4.200,00 

46 

FARINHADE   MANDIOCA   
BRANCA   TIPO   "1",   Tipo   
d'agua,   embalagem   plástica   
de 1KG,acondicionado em fardos 
plásticos transparentes de até 30 
kg, com prazo de validade 
mínima de 05 meses. 

Kg 5800 
GAMA 
LOPES 

R$ 5,30 R$ 30.740,00 

47 

FARINHADE DE TAPIOCA,  
embalagem  plástica  de  1  kg,  
acondicionado  em  fardos  
plásticos transparentes de até 30 
kg, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Kg 3800 
GAMA 
LOPES 

R$ 16,00 R$ 60.800,00 

48 

Feijão carioquinha, tipo I, isento 
de alterações, de odores 
estranhos e de substâncias 
nocivas. Embalagem primária: 
1kg, validade mínima: 12 meses 
a contar a partir da data de 
entrega 

Kg 3400 
FEIJAO 

DA 
CASA 

R$ 7,90 R$ 26.860,00 

49 

FEIJÃO RAJADO TIPO "1", 
embalagem plástica de 1 kg, 
acondicionado em fardos 
plásticos transparentes de até 30 
kg, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Kg 3400 
FEIJAO 

DA 
CASA 

R$ 10,80 R$ 36.720,00 

50 

FÓRMULA INFANTIL PARA 
LACTENTES, até o sexto mês de 
vida, em pó para diluição, à base 
de leite de vaca, utilizado para 
lactentes sadios, conforme RDC 
nº. 43, de 19/09/2011 - ANVISA, 
acondicionado em embalagem 
de lata aluminizada ou 
embalagem de polietileno 
atóxico, contendo 400g, 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. 

Lt 390 
NESTOG

ENO 
R$ 40,00 R$ 15.600,00 

53 

LARANJA COM CASCA 
REGIONAL,de 1ª qualidade - 
Fresco e de boa qualidade, 
isento de fungos e sujidade 

Kg 2800 
IN 

NATURA 
R$ 7,10 R$ 19.880,00 
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55 

LEITE DE COCO, contendo no 
mínimo 200 ml, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 1950 
BOM 

COCO 
R$ 2,70 R$ 5.265,00 

57 

LEITE ISENTO DE LACTOSE, 
cor, aroma e odor característico, 
não rançoso, acondicionado em 
embalagem de papelão tipo 
longo vida, contendo 1 l, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. O 
produto deverá possuir selo de 
inspeção do órgão 
competente.Validade mínima de 
06 (seis) meses a contar da 
datade entrega. 

L 1200 
PIRACA
NJUBA 

R$ 6,50 R$ 7.800,00 

58 

LEITE LIQUIDO DESNATADO, 
cor, aroma e odor característico, 
não rançoso, acondicionado em 
embalagem de papelão tipo 
longo vida, contendo 1 l, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. O 
produto deverá possuir selo de 
inspeção do órgão 
competente.Validade mínima de 
06 (seis) meses a contar da 
datade entrega.Piracanjuba 

L 1400 
PIRACA
NJUBA 

R$ 6,40 R$ 8.960,00 

59 

LIMÃO TAHITI, de 1ª qualidade - 
peso médio 60 g, Fresco e de 
boa qualidade casca lisa livre de 
fungos. 

Kg 1250 
IN 

NATURA 
R$ 2,00 R$ 2.500,00 

60 

MAÇÃ, nacional in natura extra, 
sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, com grau 
de maturação adequado para o 
consumo, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

Kg 1990 
IN 

NATURA 
R$ 9,50 R$ 18.905,00 
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64 

MAMÃO PAPAYA, in natura 
extra, apresentandomaturação 
média (de vez), polpa firme ao 
toque, semapresentar avarias de 
casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de 
casca.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas 
e larvas. 

Kg 1800 
IN 

NATURA 
R$ 7,00 R$ 12.600,00 

65 
Manteiga, com sal, apresentação 
em pote plástico de no mínimo 
500g, conservação 0 a 5c 

Pote 1600 PALAC R$ 6,20 R$ 9.920,00 

67 

MARGARINA COM SAL, 
embalagem plástica em potes de 
até 500g, acondicionado em 
fardos de papelão de até 10 kg, 
com prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Pote 1150 
MARGA

RET 
R$ 5,79 R$ 6.658,50 

68 

Margarina tipo I, composição 
basica óleos vegetais 
polinsaturados, sabor com sal, 
pote plástico com 500g 

Pote 2550 
MARGA

RET 
R$ 5,90 R$ 15.045,00 

70 
MELANCIA, Fresca e de boa 
qualidade, acondicionadas em 
basquetas de até 30 kg 

Kg 2050 
IN 

NATURA 
R$ 3,10 R$ 6.355,00 

71 

MELÃO, in natura extra, 
apresentando maturação média 
(de vez), polpa firme ao toque, 
sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológicamatéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

Kg 2050 
IN 

NATURA 
R$ 4,60 R$ 9.430,00 

72 

MILHO BRANCO, embalagem 
plástica de 500g,acondicionado 
em fardos plásticos 
transparentes de até 05 kg, com 
prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pct 950 
REI DO 
ALHO 

R$ 6,20 R$ 5.890,00 

73 

MILHO VERDE EM CONSERVA, 
embalagem com no mínimo 
200gramas  , com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade  não inferior a 180 dias. 

Pote 725 FUGINI R$ 3,80 R$ 2.755,00 
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74 
MISTURA P/ O PREPARO DE 
BOLO, PCT de 450g, c/ prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pct 775 MARIZA R$ 6,60 R$ 5.115,00 

75 

Mistura p/ o preparo de mingau 
de aveia. Acondicionado em 
embalagens de 170g, prazo 
mínimo de validade de 6 meses a 
contar a partir da data de netrega 

Pct 1450 
ALL 

NUTRI 
R$ 6,60 R$ 9.570,00 

76 

MOLHO DE TOMATE 
TRADICIONAL, contendo 
atè340gramas, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pote 1500 FUGINI R$ 2,10 R$ 3.150,00 

77 

MORTADELA, cozida com 100% 
de CARNE DE FRANGO, peça 
inteira, resfriado entre 0 e 4ºc, 
embalado em peças 
individualmente, reembalado em 
caixa de papelão cintada,  com 
validade mínima de 60 dias. 

Kg 1000 
CONFIA

NCA 
R$ 6,60 R$ 6.600,00 

78 

Óleo refinado, tipo de milho, 
acondicionado em embalagem 
pet de 900ml, distribuidos em 
caixa de papelao contendo 20 
unidades, prazo mínimo de 
validade de 12 meses a contar a 
partir da data de entrega 

Cx 187 LIZA R$ 11,60 R$ 2.169,20 

79 

ORÉGANO, contendo 250 
gramas, com identificação do 
produto, Marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pct 475 MARIZA R$ 5,60 R$ 2.660,00 

80 

OVOS tipo extra, classe A, 
branco, embalagem com 12 
unidades, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso médio 
de 50 g. Apresentar SIF/DIPOA. 

DZ 2500 
ESPECI

AL 
R$ 12,30 R$ 30.750,00 

81 

PALMITO EM  CONSERVA,  
embalagem  contendo  no  
mínimo  300g,  com  identificação  
do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pote 700 MARIZA R$ 11,00 R$ 7.700,00 
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82 

PÃO DE CHÁ, tipo hot dog, peso 
de 50g cada unidade, do tipo 
brioche, preparado a partir de 
matérias-primas sãs, de primeira 
qualidade, isentas de matéria 
terrosa e parasitas e em perfeito 
estado de conservação. Será 
rejeitado o pão queimado ou mal 
cozido, com odor e sabor 
desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a 
adição de farelos e de corantes 
de qualquer natureza em sua 
confecção. Isento de parasita, 
sujidades, larvas e material 
estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno 
resistente e atóxico com 10 
unidades cada. Contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, data de 
embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 05 (cinco) 
dias a contar no ato da entrega. 

Kg 3200 
MASSA 
LEVE 

R$ 0,80 R$ 2.560,00 

83 
Pão tipo francês, acondicionado 
em embalagens de até 1kg, c/ 
unid. de 50g, fabricação diária 

Kg 3200 
MASSA 
LEVE 

R$ 0,80 R$ 2.560,00 

85 

PEPINO, in natura extra, 
apresentando maturação média 
(de vez), polpa firme ao toque, 
sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

Kg 1550 
IN 

NATURA 
R$ 3,09 R$ 4.789,50 

86 

PERA,in natura extra, 
apresentando maturação média 
(de vez), polpa firme ao toque, 
sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

Kg 875 
IN 

NATURA 
R$ 16,35 R$ 14.306,25 
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87 
Pimenta/cominho, pacote com 
100 gramas 

Pct 740 
PAMPLO

NA 
R$ 2,44 R$ 1.805,60 

88 

PIMENTÃO, de 1ª qualidade; - 
Fresco e de boa qualidade, livre 
de fungos sujidade ; tamanho de 
médio a grande. 

Kg 1200 
IN 

NATURA 
R$ 7,20 R$ 8.640,00 

89 
PIMENTINHA DE CHEIRO, 
Fresca e de boa qualidade, 
isento de fungos e sujidade 

Kg 400 
IN 

NATURA 
R$ 14,80 R$ 5.920,00 

90 

Pó de café, tipo I, extra forte, tipo 
torrado e moído, apresentação 
pó homogêneo, tipo embalagem 
plástica, normas técnicas laudo 
classificação de café feito pela 
ABIC, pacote com no mínimo 
500g 

Pct 5400 KIMIMO R$ 5,60 R$ 30.240,00 

91 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  
ACEROLA,  congelada,  
embalagem  plástica  de  até  
1kg,  com especificação tecnica e 
prazo de validade não inferior a 
180 dias, acondicionado em 
cubas refrigeradas. 

Kg 2400 
PARAFR

UTAS 
R$ 13,45 R$ 32.280,00 

92 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  
CAJU,  congelada,  embalagem  
plástica  de  até  1kg,  com 
especificação tecnica e prazo de 
validadenão inferior a 180 dias, 
acondicionado em cubas 
refrigeradas. 

Kg 2400 
PARAFR

UTAS 
R$ 13,45 R$ 32.280,00 

93 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  
GOIABA,  congelada,  
embalagem  plástica  de  até  
1kg,  com especificação tecnica e 
prazo de validadenão inferior a 
180 dias, acondicionado em 
cubas refrigeradas. 

Kg 2400 
PARAFR

UTAS 
R$ 13,45 R$ 32.280,00 

94 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  
MARACUJA,  congelada,  
embalagem  plástica  de  até  
1kg,  com especificação tecnica e 
prazo de validadenão inferior a 
180 dias, acondicionado em 
cubas refrigeradas. 

Kg 2400 
PARAFR

UTAS 
R$ 20,50 R$ 49.200,00 

95 

QUEIJO PARMESÃO RALADO, 
contendo no mínimo 50 gramas, 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pct 226 
NATURA

L DA 
VACA 

R$ 5,60 R$ 1.265,60 
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96 

QUEIJO TIPO MUSSARELA, 
fresco, refrigerado, cortado em 
fatias finas em torno de 20g 
cada, embaladas em porta frios 
ou tipo cartela, resistente atóxico 
e transparente. Isento de 
estufamento, rachadura e mofos. 
Contendo 150 a 200 gramasna 
embalagem e a identificação do 
produto, validade, data de 
embalagem, peso líquido, marca 
do fabricante. O produto deverá 
ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 
30 (trinta) dias a contar no ato da 
entrega. 

Kg 550 
PIRACA
NJUBA 

R$ 40,80 R$ 22.440,00 

97 

REFRIGERANTE de SABORES 
VARIADOS (GUARANÁ/ COLA/ 
LARANJA/ UVA),isento de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em garrafas “pet” 
com tampa de rosca, contendo 2 
Litros cada. Deverá apresentar 
validade não inferior a 180 dias a 
partir da data de entrega. De 
acordo Lei Federal No 8.918/94, 
Pacote com 6 Unidades. 

Unid 1470 MICOS R$ 6,60 R$ 9.702,00 

98 

REPOLHO BRANCO,de 1ª 
qualidade - Fresco e de boa 
qualidade, isento de fungos e 
sujidade. 

Kg 1001 
IN 

NATURA 
R$ 7,40 R$ 7.407,40 

99 

Sal iodado, tipo refinado, 
embalagem de 1kg, prazo 
mínimo de validade de 9 meses a 
contar a partir da data de entrega 

Kg 703 KIMIMO R$ 1,20 R$ 843,60 

100 

SALSICHAS EM CONSERVAS, 
embalado em latas, 
acondicionado em caixa de 
papelão, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Kg 600 
BORDO

N 
R$ 5,20 R$ 3.120,00 

101 
Sardinha em conserva, tipo óleo 
coméstivel. Acondicionadas em 
latas de 125g,  

Unid 1550 
PESCAD

OR 
R$ 3,79 R$ 5.874,50 

102 

SELETA DE LEGUMES EM 
CONSERVA, embalagem 
contento no mínimo 280g, com 
identificação do produto, Marca 
do fabricante, data de fabricação 
de prazo de validade não inferior 
a 180 dias. 

Pote 1050 
PREDLE

CTA 
R$ 3,53 R$ 3.706,50 

103 

Soja tipo proteina texturizada. 
Embalagem de 400g, prazo 
mínimo de validade de 9 meses a 
contar a partir da data de entrega 

Pct 1100 MARIZA R$ 5,99 R$ 6.589,00 
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104 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE 
ACEROLA CONCENTRADO, 
embalagem em garrafas de 
500ml, acondicionado em caixas 
de papelão de até 12 unidades 
ou fardo plastico, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 2600 
DEL 

VALLE 
R$ 1,99 R$ 5.174,00 

105 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE 
CAJÚ CONCENTRADO, 
embalagem em garrafas de 
500ml, acondicionado em caixas 
de papelão de até 12 unidades 
ou fardo plastico, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 2600 
DEL 

VALLE 
R$ 1,99 R$ 5.174,00 

106 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE 
GOIABA CONCENTRADO, 
embalagem em garrafas de 
500ml, acondicionado em caixas 
de papelão de até 12 unidades 
ou fardo plastico, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 2600 
DEL 

VALLE 
R$ 1,99 R$ 5.174,00 

107 

SUPLEMENTO ALIMENTAR, 
em pó para nutrição oral ou 
enteral, com ACT-3, cálcio, 
proteína e vitamina D, 
hiperprotéica 36g (100 gramas 
do produto) e sem sabor, 
adicionado de fibras (4 gramas). 
Apresentação: Lata de 370g. 
Produto com validade mínima de 
8 meses a contar da data de 
recebimento. 

LT 910 ENSURE R$ 97,53 R$ 88.752,30 

108 

TEMPERO COMPLETO, 
tradicional, sem pimenta, 
embalagem contendo atè1 kg, 
com identificação do produto, 
nome do fabricante,peso líquido 
e prazo de validade não inferior a 
180 dias 

Kg 806 QUERO R$ 5,49 R$ 4.424,94 

109 

Tomate in-natura, boa qualidade, 
tamanhos uniformes, isenta de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres 
de residuos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem fisica ou 
mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 2850 
IN 

NATURA 
R$ 6,39 R$ 18.211,50 

110 

Vinagre de álcool, em 
embalagem de 500ml, caixa de 
12 unidades. Validade mínima de 
12 meses a contar da data de 
entrega 

Unid 2475 
FIGUEIR

A 
R$ 1,74 R$ 4.306,50 

PREÇO  TOTAL R$ 1.296.606,89 

 
SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MARCA 
PREÇO  

UNIT 
PREÇO  
TOTAL 

41 

EXTRATODE  TOMATE  
TRADICIONAL,contendo até 320  
gramas,  com  identificação  do  
produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pote 2330 QUERO R$ 2,34 R$ 5.452,20 

42 

FARINHA DE MILHO (TIPO 
MILHARINA), embalado em 
pacote contendo 500 g. 
acondicionado em fardo de 
papelão, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pct 1950 MIRELA R$ 3,79 R$ 7.390,50 

43 

FARINHA DE TRIGO COM 
FERMENTO, embalagem 
plástica de 1 kg, acondicionado 
em fardos plásticos 
transparentes de até 30 kg, com 
prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Kg 2450 MIRELA R$ 4,39 R$ 10.755,50 

44 

FARINHA DE TRIGO SEM 
FERMENTO, embalagem com 
identificação do produto de 1 Kg, 
marca do fabricante, prazo de 
validadenão inferior a 180 dias 

Kg 2650 MIRELA R$ 3,99 R$ 10.573,50 

45 

FARINHA TIPO DE ROSCA, 
contendo 500g gramas, com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validadenão inferior a 
180 dias 

Pct 1200 MIRELA R$ 6,99 R$ 8.388,00 

51 

Frango Inteiro, tipo cocha e 
sobrecocha, congelada, limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajose cor: 
própria da especie, sem 
manchas esverdeadas ou 
pardacentas. Odor:próprio tipo 
de corte, embalagem em saco 
plástico, transparente e atóxico, 
limpo não violado, resistente, 
que garanta a integridade do 
produto até o momento do 
consumo 

Kg 5900 AMERICANO R$ 12,29 R$ 72.511,00 

52 

FUBÁ DE MILHO, embalagem 
de até 1 kg com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pct 1100 MARIZA R$ 5,59 R$ 6.149,00 

54 

LEITE CONDENSADO, 
tradicional contento no mínimo 
395g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 2100 MOCOCA R$ 5,49 R$ 11.529,00 
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56 

Leite em pó, tipo integral, na cor 
branca interior e sabor 
característicos. Embalagem de 
200g, validade mínima de 3 
meses a contar a partir da data 
de entrega. 

Pct 6800 CCGL R$ 6,68 R$ 45.424,00 

PREÇO  TOTAL R$ 178.172,70 

 
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 
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: 

mailto:pma.anajas@gmail.com


 
 
 

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 

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, 05 de Julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Anajás 
VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO 

 
 
 
 
 
 

D & D CALVACANTE EIRELI 
CNPJ nº 21.626.090/0001-09 

 
 
 
 
 
 

SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ nº 17.853.685/0001-11 

 
 
 
 
 

QUALY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 
CNPJ nº 26.535.510/0001-57 

mailto:pma.anajas@gmail.com
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