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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2022 na sede da Secretaria Municipal de 

Educação de Altamira - PA, Rua Sete de Setembro, s/nº, bairro Esplanada do Xingu, na 

cidade de Altamira/PA, CEP: 68.372-855, o Ilmº. Secretário Municipal de Educação Sr. 

MAXCINEI  FERREIRA PACHECO, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 

Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 

de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o 

sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93, Decreto Federal nº 

10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 

forma eletrônica, e das demais normas legais aplicáveis, em face da licitação na 

modalidade de Pregão, na forma eletrônica SRP nº. 089/2021, para REGISTRO DE 

PREÇOS, processo Administrativo nº. 194/2021, 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 nas Leis e Decretos supracitados, 

registrar o (s) preço (s) do (s) produto (s) Apresentados pela empresa(s) classificada (s) 

em primeiro (s) lugar (es), conforme resultado obtido na Ata de Realização do Pregão 

Eletrônico de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento. Esse termo está 

vinculado ao edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 089/2021, autorizado no processo 

Administrativo nº. 194/2021 (art. 55, XI). 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura à 

contratação de empresas para o fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para manutenção das 

Unidades da Rede Municipal de Ensino na sede do Município, na sede do Distrito de 

Castelo de Sonhos e na sede de Cachoeira da Serra-Altamira/PÁ, especificados no Termo 

de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP Nº. 089/2021, que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as 

demais  condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem: 

 

a) - Fornecedor SOUZA & FADANELLI LTDA, pessoa jurídica de direito privado interno, 

inscrito no CNPJ/MF n.º 14.564.846/0001-69 com sede na Rua Acesso dois nº. 3715, Bairro 

Sudam II, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP.68.374-312, telefone: (93) 3515-0457, e-

mail: mercadogam01@hotmail.com, telefone do representante em Altamira/PA (93) 99126-2565, 

e-mail: mercadogam01@hotmail.com, neste ato representado pelo proprietário, Sr. 

FRANCISCO CANINDE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na 

Rua Acesso Dois nº. 3715 (Fundos), Bairro Sudam II, na cidade de Altamira, estado do Pará, 

CEP: 68.374-312, portador(a) do RG n.º 1515394 SSP/PA e CPF n.º 253.036.512-15. 

mailto:mercadogam01@hotmail.com
mailto:mercadogam01@hotmail.com
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ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

01 

Açúcar Cristal, 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 

fermentação, sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Apresentando cor, odor e sabor 

característicos. Validade mínima de 

12 (doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

Safira 58.232 PCT 1Kg 3,79 220.699,28 

02 

Alho nacional extra, os dentes 

devem estar bem definidos, limpos, 

firmes, sem manchas e livre de 

broto. 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. 

Matos 5.971 Kg 24,40 145.692,40 

09 

Biscoito doce sem lactose - tipo 

Maria ou Maisena, isento de 

lactose, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 

400g, 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. 

Sugestão: Liane ou similar 

Liane 250 Unid. 6,27 1.567,50 

10 

Biscoito Doce - tipo rosca, de 

sabor, cor e odor característicos, 

textura crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente de dupla face, 

contendo 600g, com identificação na 

Belma 9.720 Unid. 6,85 66.582,00 
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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. 

Sugestão: Rancheiro, Adorale ou 

similar 

12 

Biscoito Salgado - tipo Cream-

Cracker, de textura crocante, com 

odor, sabor e cor característicos, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 

400 gramas, 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. 

Sugestão: Capriche, Vitarela ou 

similar 

Belma 83.588 Unid. 4,37 365.279,56 

13 

Biscoito salgado sem lactose – 

sabor Gergelim, tipo Cream-

Cracker, isento de lactose, de 

textura crocante, com odor, sabor e 

cor característicos, acondicionado 

em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente de 

dupla face, contendo 400 gramas, 

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. Sugestão: Vitarela ou 

similar 

Viterela 9.720 Unid. 6,74 65.512,80 

15 

Café em pó tipo 1, tradicional, 

torrado e moído, com certificado de 

selo de pureza ABIC, acondicionado 

em embalagem de polietileno 

Marata 83.588 Unid. 6.78 566.726,64 
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resistente, atóxica, tipo almofada, 

contendo 250 gramas, certificado 

com selo de pureza ABIC, 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. 

Sugestão: Maratá ou similar 

21 

Cenoura extra AA, in natura, cor 

laranja-vivo, procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, 

sem rugas, de aparência fresca. 

Isento de brotos, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

Inatura 3.600 Kg 6,17 22.212,00 

23 

Farinha de Trigo Especial ou de 

Primeira, fabricada a partir de grãos 

de trigo sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e parasita e em 

perfeito estado de conservação. Não 

podendo estar úmida fermentada ou 

rançosa. Acondicionada em 

embalagem 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. 

Sugestão: Rosa Branca ou similar 

Rosa 6.786 Pct 6,02 40.851,72 

25 

Feijão tipo 1, branco, 

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, 

Tio Beto 13.479 Kg 8,79 118.480,41 
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parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data de entrega.  

Sugestão: Tio Beto ou similar 

28 

Flocos de milho pré-cozidos, limpo, 

isento de matéria terrosa e parasita. 

Não podendo apresentar umidade, 

fermentação ou ranço. 

Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 500g, 

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. Sugestão: Sinhá ou similar 

Bono 

Milho 
28.386 Pct 500g 3,74 106.163,64 

30 

Leite de coco - produto obtido de 

leite de coco, pasteurizado e 

homogeneizado.  Textura liquida, 

cor, aroma e odor característicos, 

não rançoso, acondicionado em 

embalagem adequada, 200 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, 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. Sugestão: Bom 

coco ou similar 

Cocão 30.323 Unid. 3,94 119.472,62 

33 

Leite integral UHT (sem adição de 

açúcar e com menos de 5,5g de 

gordura saturada em 100g do 

produto), cor, aroma e odor 

característico, não rançoso, 

acondicionado em embalagem de 

papelão tipo longa 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 data 

Piracan- 

juba 
20.160 Unid. 6,79 136.886,40 



 

                                                                                                                                                                                                                    
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

Estado do Pará 
Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 

Rua Sete de Setembro s/n, Bairo-Esplana do Xingú – na Cidade de Altamira/Pará - CEP: 68.372-855  

de entrega. Sugestão: Piracanjuba 

ou similar 

34 

Leite zero lactose UHT, para dietas 

com restrição de lactose, cor, 

aroma e odor característico, não 

rançoso, acondicionado em 

embalagem de papelão tipo longa 

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 data de 

entrega. Sugestão: Piracanjuba ou 

similar 

Piracan- 

juba 
250 Unid 8,09 2.022,50 

36 

Macarrão, do tipo parafuso, com 

ovos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500g, 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 12 (doze) 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Paulista ou similar 

Da vovo 69.204 Pct 4,04 279.584,16 

39 

Manteiga com sal, com 80% de teor 

de gordura, refrigerado, não rançoso, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno, contendo 

500g. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do 

fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de 

inspeção do órgão competente. 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data da entrega. 

Sugestão: Da Fazenda, Maná  ou 

similar 

Maná 12435 Unid. 26,79 333.133,65 

40 

Molho de tomate, Embalagem 

integra de 340g, na embalagem 

deverá constar data da fabricação 

data de validade e número do lote do 

Val 16.455 Unid. 2,95 48.542,25 



 

                                                                                                                                                                                                                    
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

Estado do Pará 
Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 

Rua Sete de Setembro s/n, Bairo-Esplana do Xingú – na Cidade de Altamira/Pará - CEP: 68.372-855  

produto. O extrato de tomate deve 

ser preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. É tolerada a adição 

Sugestão: Quero ou similar 

41 

Mistura de cereais para 

alimentação infantil para lactentes 

até o sexto mês de vida, em pó sabor 

de flocos de trigo, milho e arroz, 

utilizado para lactentes sadios. 

Acondicionada em lata aluminizada 

de 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. Sugestão: Nestlé ou 

similar 

Mucilon 3.150 Unid. 7,99 25.168,50 

42 

Mistura de cereais para 

alimentação infantil para lactentes 

até o sexto mês de vida, em pó sabor 

arroz, acondicionada em embalagem 

de lata aluminizada, 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. Sugestão: Nestlé 

ou similar 

Mucilon 3.150 Unid. 9,39 29.578,50 

43 

Óleo de soja vegetal, envasado em 

garrafa plástica resistente 

transparente, ou lata contendo 900 

ml, 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. Sugestão: 

Concórdia ou similar 

Comigo 15.037 Unid. 10,19 135.182,63 

47 

Sal marinho iodado refinado, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, 

contendo 1 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

Favorito 10.749 Pct 0,98 10.534,02 
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            a-1) -Fornecedor SOUZA & FADANELLI LTDA, vencedor do (s) produto (s) 

conforme resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente 

instrumento, com o valor  total estimado de R$ 2.916.074,18 (dois milhões novecentos e 

dezesseis mil setenta e quatro reais e dezoito centavos) 

 

 b) - Fornecedor L. A. DA SILVA COMERCIAL , pessoa jurídica de direito privado interno, 

inscrito no CNPJ/MF n.º 05.154.823/0001-95 com sede na Rua 24 de outubro, nº. 780-A, Bairro 

Centro, na cidade de Santarém, estado do Pará, CEP: 68.005-040, telefone: (93) 3523-3838, e-

mail: comtocantis@gmail.com, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. Laércio Almeida 

da Silva, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua São José, nº. 120, Bairro 

Urumari, na cidade de Santarém, estado do Pará, CEP: 68.020-670, portador do RG n.º 3048959 

SSP/PA e CPF n.º 662.566.662-91. 

 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 (doze) 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Favorito ou similar 

53 

Vinagre, envasado em garrafa de 

polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 750 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Castelo ou similar 

Belmont 21.050 Unid. 3,62 76.201,00 

VALOR TOTAL 2.916.074,18 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

3 

Arroz Branco tipo 1, agulhinha 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, 

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 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

Sugestão: PURO GRÃO ou 

Do Juca 103.280 Pct 4,30 444.104,00 
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similar 

4 

Aveia em flocos finos: produto 

resultante da moagem de grãos de 

aveia após limpeza e classificação. 

Em porção de 30g conter no 

máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras 

totais; no mínimo: 4g de proteínas e 

2,5 g de fibra alimentar; não conter 

sódio nem açúcar simples. Caixa de 

200 gramas. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de 

entrega. Sugestão: Quaker, Nestlé 

ou similar 

All Nuti 91.680 Cx.200g 5,31 486.820,80 

5 

Azeite de dendê, envasado em 

garrafa plástica resistente 

transparente, contendo 200 ml, 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. Sugestão: Dupará ou 

similar 

Ana Baiana 10.583 Unid. 5,50 58.206,50 

8 

Biscoito Doce - tipo Maria ou 

Maisena, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 

400g, 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. 

Sugestão: Capriche ou similar 

Leal 20.565 Unid. 3,95 81.231,75 

11 

Biscoito Salgado Integral - tipo 

Cream-Cracker, de textura 

crocante, com odor, sabor e cor 

característicos, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400 gramas, com 

Capriche 83.588 Unid. 4,50 376.146,00 
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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. 

Sugestão: Capriche, Vitarela ou 

similar 

26 

Feijão tipo 1, 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.    

Sugestão: Tio Beto ou similar 

Da Praça 66.526 Kg 7,20 478.987,20 

32 

Leite integral em pó para diluição, 

à base de leite de vaca, utilizado 

para lactentes sadios, acondicionado 

em embalagem de polietileno 

atóxico, contendo 200g, 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. Sugestão: CCGL ou 

similar 

Italac 57.225 Pct 5,98 342.205,50 

37 

Macarrão, do tipo espaguete, com 

ovos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500g ou 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 12 

(doze) meses a contar da data de 

entrega. Sugestão: Paulista ou 

similar 

Safra 11.268 Pct 3,50 39.438,00 
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49 

Sardinha em óleo comestível, com 

água de constituição (ao próprio 

suco), óleo vegetal de soja 

(Agrobacterium tumefaciens / 

Bacillus thuringiensis) e sal.  O 

produto deve ser acondicionado em 

embalagem de lata aluminizada de 

125g. Com identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas, material estranho e 

estufamentos ou avarias. Validade 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. Sugestão: 

Coqueiro ou similar 

Pescador 5.184 Unid. 4,70 24.364,80 

50 

Suco concentrado, sabor caju, 

envasado em garrafa de polietileno 

atóxica resistente transparente, 

contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Da fruta ou similar 

Jandaia 9.372 Unid. 4,25 39.831,00 

51 

Suco concentrado, sabor goiaba, 

envasado em garrafa de polietileno 

atóxica resistente transparente, 

contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Da fruta ou similar 

Jandaia 9.372 Unid. 5,43 50.889,96 

52 

Tapioca granulada, tipo farinha de 

tapioca, isenta de matéria terrosa e 

parasita. Não podendo apresentar 

umidade, fermentação ou ranço. 

Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 200g, 

com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data 

Du Delta 28.298 Unid. 3,50 99.043,00 
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de fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de 

entrega. Sugestão: Dupará ou 

similar 

ITENS PARA CASTELO DOS SONHOS 

54 

Açúcar Cristal, 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 

fermentação, sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Apresentando cor, odor e sabor 

característicos. Validade mínima de 

12 (doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

Itamarati 6.383 Pct 4,55 29.042,65 

56 

Arroz Branco tipo 1, agulhinha 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, 

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 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

Sugestão: PURO GRÃO ou 

similar 

Do Juca 8.289 Pct 5,30 43.931,70 

57 

Aveia em flocos finos: produto 

resultante da moagem de grãos de 

aveia após limpeza e classificação. 

Em porção de 30g conter no 

máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras 

totais; no mínimo: 4g de proteínas e 

2,5 g de fibra alimentar; não conter 

sódio nem açúcar simples. Caixa de 

200 gramas. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de 

entrega. Sugestão: Quaker, Nestlé 

ou similar 

Nestlé 9.840 Unid. 5,34 52.545,60 

58 Azeite de dendê, envasado em Ana Baiana 1.178 Unid. 6,45 7.598,10 
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garrafa plástica resistente 

transparente, contendo 200 ml, 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. Sugestão: Dupará ou 

similar 

61 

Biscoito Doce - tipo Maria ou 

Maisena, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 

400g, 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. 

Sugestão: Capriche ou similar 

Leal 1.395 Pct 5,72 7.672,50 

63 

Biscoito Doce - tipo rosca, de 

sabor, cor e odor característicos, 

textura crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente de dupla face, 

contendo 600g, 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. 

Sugestão: Rancheiro, Adorale ou 

similar 

Gune 1.080 Pct 7,20 7.776,00 

64 

Biscoito Salgado Integral - tipo 

Cream-Cracker, de textura 

crocante, com odor, sabor e cor 

característicos, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400 gramas, com 

Capriche 10.553 Pct 5,95 62.790,35 
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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. 

Sugestão: Capriche, Vitarela ou 

similar 

65 

Biscoito Salgado - tipo Cream-

Cracker, de textura crocante, com 

odor, sabor e cor característicos, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 

400 gramas, 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. 

Sugestão: Capriche, Vitarela ou 

similar 

Leal 10.553 Pct 5,25 55.403,25 

68 

Café em pó tipo 1, tradicional, 

torrado e moído, com certificado de 

selo de pureza ABIC, acondicionado 

em embalagem de polietileno 

resistente, atóxica, tipo almofada, 

contendo 250 gramas, certificado 

com selo de pureza ABIC, 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. 

Sugestão: Maratá ou similar 

Marata 264 Pct 6,80  1.795,20 

75 

Charque Bovino Dianteiro, sadio, 

devendo apresentar coloração 

vermelho-vivo, odor característico. 

Isento de: coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, vestígios 

de descongelamento, odor forte e 

Ballo 

Charque 
504 Pct 40,00 20.160,00 
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desagradável, parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em 

embalagem transparente de 

polietileno com espessura acima de 

14 micras, atóxica, resistente, a 

vácuo, peso líquido de500g, 

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. Sugestão: Paineira ou 

similar 

76 

Farinha de Trigo Especial ou de 

Primeira, fabricada a partir de grãos 

de trigo sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e parasita e em 

perfeito estado de conservação. Não 

podendo estar úmida fermentada ou 

rançosa. Acondicionada em 

embalagem 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. 

Sugestão: Rosa Branca ou similar 

Primor 894 Pct 6,00  5.364,00 

77 

Farinha Láctea enriquecida com 

vitaminas e ferro. 

Preparo instantâneo. Embalagem de 

180g. A embalagem deve estar 

intacta, bem vedada e deve constar: 

data de fabricação, prazo de 

validade, 

Informação nutricional e 

ingredientes. Sugestão:  

Piracanjuba ou similar 

Marata 267 Pct 6,60  1.762,20 

78 

Feijão tipo 1, branco, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

Da Praça 1.545 Kg 8,77 13.132,50 
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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.  

Sugestão: Tio Beto ou similar 

79 

Feijão tipo 1, 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.    

Sugestão: Tio Beto ou similar 

Da Praça 2.394 Kg 8,50 20.349,00 

80 

Flocos de cereais, cereal integral 

composto de trigo, aveia e cevada 

para o preparo de vitaminas. 

Sugestão: Nestlé ou similar 

Fortilon 1.858 Pct 8,69 16.146,02 

81 

Flocos de milho pré-cozidos, limpo, 

isento de matéria terrosa e parasita. 

Não podendo apresentar umidade, 

fermentação ou ranço. 

Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 500g, 

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. Sugestão: Sinhá ou similar 

Bono Milho 7.209 Pct 3,50 25.231,50 

83 

Leite de coco - produto obtido de 

leite de coco, pasteurizado e 

homogeneizado.  Textura liquida, 

cor, aroma e odor característicos, 

não rançoso, acondicionado em 

embalagem adequada, 200 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

Imperial 3.815 Unid. 3,51 13.390,65 
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dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, data de fabricação e validade. 

Isento 

85 

Leite integral em pó para diluição, 

à base de leite de vaca, utilizado 

para lactentes sadios, acondicionado 

em embalagem de polietileno 

atóxico, contendo 200g, 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. Sugestão: CCGL ou 

similar 

Italac 5.175 Pct 6,10 31.567,50 

88 

Macarrão, do tipo parafuso, com 

ovos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500g, 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 12 (doze) 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Paulista ou similar 

Q’delicia 9.036 Pct 3,28 29.638,08 

89 

Macarrão, do tipo espaguete, com 

ovos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500g ou 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 12 

(doze) meses a contar da data de 

entrega. Sugestão: Paulista ou 

similar 

Safra 828 Pct 4,30  3.560,40 

90 

Margarina cremosa com sal, teor 

lipídico de 65% a 85%. Não deve 

conter em sua composição gordura 

do tipo trans. Embalada em pote 

plástico resistente de 500g, com 

proteção interna pós tampa (lacre). 

Primor 84 Unid. 4,91 412,44 
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No seu rótulo deve conter prazo de 

validade/lote e informação 

nutricional.                               

Sugestão: Delícia, Primor ou 

similar. 

91 

Manteiga com sal, com 80% de teor 

de gordura, refrigerado, não rançoso, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno, contendo 

500g. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do 

fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de 

inspeção do órgão competente. 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data da entrega. 

Sugestão: Da Fazenda, Maná ou 

similar 

Palmeiras 1.749 Unid. 26,83 46.925,67 

92 

Molho de tomate, Embalagem 

integra de 340g, na embalagem 

deverá constar data da fabricação 

data de validade e número do lote do 

produto. O extrato de tomate deve 

ser preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. É tolerada a adição 

Sugestão: Quero ou similar 

Palmeron 28.071 Unid. 3,00 84.213,00 

93 

Mistura de cereais para 

alimentação infantil para lactentes 

até o sexto mês de vida, em pó sabor 

de flocos de trigo, milho e arroz, 

utilizado para lactentes sadios. 

Acondicionada em lata aluminizada 

de 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. Sugestão: Nestlé ou 

similar 

Nestlé 13.435 Unid. 9,08 121.989,80 

94 

Mistura de cereais para 

alimentação infantil para lactentes 

até o sexto mês de vida, em pó sabor 

arroz, acondicionada em embalagem 

de lata aluminizada, contendo 400g, 

Nestlé 540 Unid. 9,55 5.157,00 
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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. Sugestão: Nestlé 

ou similar 

95 

Óleo de soja vegetal, envasado em 

garrafa plástica resistente 

transparente, ou lata contendo 900 

ml, 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. Sugestão: 

Concórdia ou similar 

Soya 13.435 Unid. 9,25 124.273,75 

99 

Sal marinho iodado refinado, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, 

contendo 1 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 12 (doze) 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Favorito ou similar 

Favorito 1.421 Pct 1,50 2.131,50 

100 

Salsicha em lata tipo Viena, obtida 

a partir de carnes me mecanicamente 

separadas de aves, carne bovina e 

proteína de soja, sendo submetido a 

processo tecnológico adequado. O 

produto deve ser acondicionado em 

embalagem de lata aluminizada de 

180 g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas, material estranho e 

estufamentos ou avarias. Validade 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. Sugestão: Anglo 

ou similar 

Bordon 560 Unid. 4,50 2.520,00 
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101 

Suco concentrado, sabor caju, 

envasado em garrafa de polietileno 

atóxica resistente transparente, 

contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Da fruta ou similar 

Jandaia 420 Unid. 4,38 1.839,60 

102 

Suco concentrado, sabor goiaba, 

envasado em garrafa de polietileno 

atóxica resistente transparente, 

contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Da fruta ou similar 

Jandaia 420 Unid. 4,98  2.091,60 

103 

Tapioca granulada, tipo farinha de 

tapioca, isenta de matéria terrosa e 

parasita. Não podendo apresentar 

umidade, fermentação ou ranço. 

Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 200g, 

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. Sugestão: Dupará ou 

similar 

Tapioca 3.743 Pct 4,50 16.843,50 

104 

Vinagre, envasado em garrafa de 

polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 750 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 

meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Castelo ou similar 

Virrosas 2.686 Unid. 3,64  9.777,04 

VALOR TOTAL 3.388.300,61 
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b-1) - Fornecedor L. A. DA SILVA COMERCIAL , vencedor do (s) produto (s) conforme 

resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o 

valor  total estimado de R$ 3.388.300,61 (três milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos 

reais e sessenta e um centavos) 
 

c - Fornecedor RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA , pessoa jurídica de direito 

privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 14.979.866/0001-09 com sede na Av. Perimetral, nº. 

3297, Bairro Sudam II, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.374-274, telefone: (93) 

99106-6113, e-mail: marciopena1310@gmail.com.com, neste ato representada por seu 

Proprietário, Sr. Márcio Pena Gomes, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na 

Rua SF-14 (Loteamento São Francisco), Quadra : 17; Lote 23, nº. 23, Bairro Mutirão, na cidade 

de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.377-873, portador do RG n.º 1200261490- IFP-RJ e CPF n.º 

083.398.777-12. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

6 

Batata inglesa, in natura, extra AA, 

com a polpa intacta e limpa, firme, 

lisa, de tamanho uniforme, 

procedente de espécies genuínas e 

sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

livre de broto. 

Goias 3.456 Kg 6,81 23.535,36 

7 

Bebida láctea sabor morango, 

enriquecida com vitaminas e 

minerais. refrigerado, mistura 

homogênea, isento de estufamento, 

mofo, sem precipitação, 

acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente, atóxico, 

contendo 01 litro. Contendo na 

embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, 

validade, data de embalagem, peso 

líquido e selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias a contar da 

data da entrega. 

Du Bom 19.440 Unid. 7,69 149.493,60 

14 

Biscoito de polvilho: biscoito 

assado a base de polvilho sem 

glúten, sem leite e derivados, sem 

lactose. Pacote com peso mínimo de 

100 gramas. Sugestão: Vale do 

Prata ou similar 

Nazinha 83.588 Unid. 2,74 229.031,12 
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20 

Cebola branca, fresca, extra, com 

as extremidades firmes, cor 

brilhante, haste bem seca. Isento de 

broto, enfermidades, lesões de 

origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. 

Oregon 29.235 Kg 5,64 164.886,40 

24 

Farinha Láctea enriquecida com 

vitaminas e ferro. 

Preparo instantâneo. Embalagem de 

180g. A embalagem deve estar 

intacta, bem vedada e deve constar: 

data de fabricação, prazo de 

validade, 

Informação nutricional e 

ingredientes. Sugestão: 

Piracanjuba ou similar 

Marata 5.204 Pct 5,99 31.189,93 

35 

Maçã nacional in natura extra, sem 

apresentar avarias de casca, 

procedente de espécie genuína e sãs, 

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 

Gala 8.640 Kg 6,69 57.801,60 

38 

Margarina cremosa com sal, teor 

lipídico de 65% a 85%. Não deve 

conter em sua composição gordura 

do tipo trans. Embalada em pote 

plástico resistente de 500g, com 

proteção interna pós tampa (lacre). 

No seu rótulo deve conter prazo de 

validade/lote e informação 

nutricional.                               

Sugestão: Delícia, Primor ou 

similar. 

Primor 2.004 Unid. 6,00 12.024,00 

44 

Ovo branco de galinha, produto 

fresco de ave galinácea, tipo grande 

(50g), íntegro, tamanho uniforme e 

cor branca, proveniente de avicultor 

Avine 434.100 Unid. 0,42 182.322,00 
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com inspeção oficial, cor, odor e 

sabor característico, casca lisa, 

pouco porosa, sem manchas ou 

sujidades, sem rachaduras, isento de 

podridão e fungos. A gema deve se 

apresentar translúcida, firme, 

consistente, livre de defeito, 

ocupando a parte central do ovo e 

sem germe desenvolvido. A clara 

deve se apresentar transparente, 

densa, firme, espessa, límpida, sem 

manchas ou turvação e intactas. 

Acondicionado em embalagem 

resistente de papelão, plástico ou 

isopor. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do 

fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de 

inspeção do órgão competente. 

Validade mínima de 20 dias a contar 

no ato da entrega. 

46 

Repolho in natura extra, fresco, 

firme, odor característico. 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 

Goias 6.330 Kg 4,33 27.408,90 

48 

Salsicha em lata tipo Viena, obtida 

a partir de carnes me mecanicamente 

separadas de aves, carne bovina e 

proteína de soja, sendo submetido a 

processo tecnológico adequado. O 

produto deve ser acondicionado em 

embalagem de lata aluminizada de 

180 g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas, material estranho e 

estufamentos ou avarias. Validade 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. Sugestão: Anglo 

ou similar 

Angulo 7.600 Unid. 4,10 31.160,00 
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c-1) - Fornecedor RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA, vencedor do (s) produto (s) 

conforme resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente 

instrumento, com o valor  total estimado de R$ 908.851,91 (novecentos e oito mil oitocentos e 

cinquenta e um reais e noventa centavos) 

 

d) - Fornecedor O. S. OLIVEIRA COMERCIAL-ME, pessoa jurídica de direito privado 

interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 03.623.513/0001-47 com sede na Rua São Francisco, s/nº. Bairro 

Liberdade, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.375-348, telefone: (93) 99135-5708, e-

mail: bovinorte@hotmail.com, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. Osvaldo de 

Souza Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Av. João Coelho 

nº. 1352, Bairro Brasilia, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.377-080, portador do 

RG n.º 3104929-SSP/PA e CPF n.º 604.912.482-53. 

VALOR TOTAL 908.851,91 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

16 

Carne Bovina com osso tipo paleta 

congelada, proveniente de animais, 

sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isento 

de: vestígios de descongelamento, 

excesso de gordura, coloração 

arroxeada, acinzentada e esverdeada, 

odor forte e desagradável, parasitas, 

sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem 

atóxica, transparente, de polietileno 

com espessura acima de 14 micras, 

lacrada, peso líquido de 1 kg, 2kg, 

3kg ou 5kg contendo em cada 

embalagem a identificação do 

produto, peso e data de embalagem. 

Frigorifico 

Santa Cruz 
250 Kg 19,00 4.750,00 

17 

Carne Bovina Moída tipo patinho 

congelada, proveniente de animais, 

sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não 

amolecida e nem pegajosa. Isento 

de: vestígios de descongelamento, 

excesso de água, excesso de 

gordura, cartilagem, coloração 

Frigorifico 

Santa Cruz 
46.608 Kg 17,00 792.336,00 
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arroxeada, acinzentada e esverdeada, 

odor forte e desagradável, parasitas, 

sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem 

atóxica, transparente, de polietileno 

com espessura acima de 14 micras, 

lacrada, à vácuo, peso líquido de 1 

kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em 

cada embalagem a identificação do 

produto, peso e data de embalagem. 

18 

Carne Bovina em cubos tipo 

musculo congelada, proveniente de 

animais sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, 

odor característico e aspecto próprio 

não amolecida e nem pegajosa. 

Isenta de: excesso de gordura, 

cartilagem, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, vestígios 

de descongelamento, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em 

embalagem atóxica, transparente, de 

polietileno com espessura acima de 

14 micras, lacrada, à vácuo, peso 

líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg 

contendo em cada embalagem a 

identificação do produto, peso e data 

de embalagem. 

Frigorifico 

Santa Cruz 
16.119 Kg 21,50 346.558,50 

19 

Carne Salgada pacote com 1 kg. 

Preparado com Carne bovina ponta 

de agulha de boa qualidade salgada, 

curada, seca, de consistência firme, 

com cor, cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades, parasitas e 

materiais estranhos, embalada à 

vácuo, em sacos plásticos 

transparentes de polietileno com 

espessura acima de 14 micras, 

atóxicos, limpos,  não violados, 

resistentes e que garantam a 

integridade do produto até o 

momento do consumo. A 

Frigorifico 

Santa Cruz 
6.822 Kg 24,40 166.456,80 
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embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, 

informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 90 

dias a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

22 

Charque Bovino Dianteiro, sadio, 

devendo apresentar coloração 

vermelho-vivo, odor característico. 

Isento de: coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, vestígios 

de descongelamento, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em 

embalagem transparente de 

polietileno com espessura acima de 

14 micras, atóxica, resistente, a 

vácuo, peso líquido de 500g, 

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.    Sugestão: Paineira ou 

similar 

Favorito 8.136 Pct 18,50 150.516,00 

29 

Frango, limpo, 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, 

contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, 

marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de 

Americano 56.547 Kg 8,41 475.560,27 
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d-1) - Fornecedor O. S. OLIVEIRA COMERCIAL-ME, vencedor do (s) produto (s) conforme 

resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o 

valor  total estimado de R$ 1.936.177,57 (hum milhão novecentos e trinta e seis mil cento e 

setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) 

 

e - Fornecedor G. A. MESQUITA-ME, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no 

CNPJ/MF n.º 37.628.322/0001-90, com sede na Rua Xingu, nº. 04 Bairro Jardim Uirapuru, na 

cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.373-030, telefone: (93) 98417-4973, e-mail: gabriel 

araujomesquita24@gmail.com, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. Gabriel Araujo 

Mesquita, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado Rua Xingu, nº. 04 Bairro Jardim 

Uirapuru, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.373-030, telefone: (93) 98417-4973, 

portador do RG n.º 5735786-SSP/PA e CPF n.º 943.621.572-04. 

 

e-1) - Fornecedor G. A. MESQUITA EIRELI, vencedor do (s) produto (s) conforme resultado 

obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor  total 

estimado de R$ 139.205,30 (cento e trinta e nove mil duzentos e cinco reais e trinta centavos) 

 

f) - Fornecedor R. A. BANDEIRA PANIFICADORA, pessoa jurídica de direito privado interno, 

inscrito no CNPJ/MF n.º 03.035.727/0001-00, com sede na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 

2950, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.371-970, telefone: (93) 3515-1371, e-mail: 

bandeiralinaldo@hotmail.com, neste ato representada por sua Proprietária, Sra. Ruth Azevedo 

Bandeira, Brasileiro, Casada, Empresária, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Eduardo 

Gomes, nº. 2950, Bairro Esplana do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.371-

970, portador do RG n.º 2415146-SSP/PA e CPF n.º 149.078.361-87. 

inspeção do órgão competente e data 

de embalagem. Validade mínima de 

06 (seis) meses, a contar da data de 

entrega 

VALOR TOTAL 1.936.177,57 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

27 

Flocos de cereais, cereal integral 

composto de trigo, aveia e cevada 

para o preparo de vitaminas. 

Sugestão: Nestlé ou similar 

Nestlé 16.474 Pct 8,45 139.205,30 

VALOR TOTAL 139.205,30 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

45 

Pão doce, 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. 

Produção 

Própria 
72.180 Kg 8,00 577.440,00 
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f-1) - Fornecedor R. A. BANDEIRA PANIFICADORA, vencedor do (s) produto (s) conforme 

resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o 

valor  total estimado de R$ 577.440,00 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta 

reais) 

 

g) - Fornecedor LATICINIO SÃO FRANCISCO LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.703.391/0001-64, com sede na Rua SF 01 (Loteamento São 

Francisco, s/nº, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.377-847, telefone: (93) 99453-

0835, e-mail: silverio.silveirioltda@hotmail.com, neste ato representada por seu Proprietário, 

Sr. Guilherme Henrique Silvério Borges, Brasileiro, Casada, Empresário, residente e domiciliado 

na Rua SF 01 (Loteamento São Francisco), s/nº. Lotes 39 e 40 – Fundos. Bairro Mutirão, na 

cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.377-847, portador do RG n.º 5635092-PC/PA e CPF 

n.º 002.132.012-83. 

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. 

VALOR TOTAL 577.440,00 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

31 

Leite de vaca pasteurizado, cor, 

aroma e odor característicos, não 

rançoso, acondicionado em 

embalagem adequada, contendo 1 L, 

com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

contar da data de entrega. 

LSF 275.100 Pct 3,38 929.838,00 

VALOR TOTAL 929.838,00 
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g-1) - Fornecedor LATICINIO SÃO FRANCISCO LTDA, vencedor do (s) produto (s) conforme 

resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o 

valor  total estimado de R$ 929.838,00 (novecentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e oito 

reais) 
 

03 - DA VALIDADE DA ATA E DOS REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a 

partir da sua     assinatura, não podendo ser prorrogada; 
 

3.2 - Quando da prorrogação dos contratos originados da Ata de Registro, deverão ser 

observados os  procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993. 

 

3.3 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei 

Federal nº 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

município não será obrigado a adquirir o (s) produto (s) referido (s) nesta ata, sem que, 

desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas; 

 

3.4 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de 

Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a 

ampla defesa; 

 

3.5 - O Prazo para assinatura da ata pela empresa vencedora será de no máximo 05 (cinco) 

dias apó  a emissão e a convocação para assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 

8.666, de 1993, e suas alterações, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que 

regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93. 

 

4.2 - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para 

adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à 

realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de 

preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços. 
 

4.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes; 

4.4 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
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exceder, por órgão ou entidade, a máximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes; 

 

4.5 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo 

quíntuplo do quantitativo 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 eventualmente aderirem; 
 

4.6 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador; 

 

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

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços; 
 

CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a  90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata; 
 

5.2 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 

contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

5.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 

Detentores a Ata. 
 

5.4 - Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o 

preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 
 

5.5 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado; 

 

5.6 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e 

 

5.7 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 

oportunidade de negociação; 

 

5.8 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, 

mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração 

poderá: 

 

5.9 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
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confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

 

5.10 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

 

5.11 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação 

mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital; 

 

6.2 - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas 

na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de 

registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, ao 

critério da Administração; 

 

6.3 - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, 

dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da 

multa de 100% (cem por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos; 

 

6.4 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, 

a Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de 10% (dez por 

cento) do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução 

parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade; 

 

6.5 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á 

detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida 

ativa, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (art. 55, II) 

7.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente 

estiver prevista para data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado 

empenho aos produtos dele advindo não são passiveis de reequilíbrio; 
 

7.2 – Cada prestação do serviço e/ou fornecimento deverá ser efetuada mediante ordem da 

unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, ou e-mail, devendo 

ela estar carimbada e assinada pelo responsável do setor e constar: A especificação do 

produto e quantidade; 
 

7.3 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada 

pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a 
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data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao 

recebimento; 
 

7.4 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para 

a unidade  requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO (ART.55, III) 

8.1 – Contraprestação mensal, a medida do consumo. 
 

8.2 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item 

licitado, sempre após a emissão da Nota de Empenho, mediante a apresentação de Nota 

Fiscal. O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Educação 

de Altamira-Pará, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da 

proponente, da seguinte forma: 
 

8.2.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

8.2.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da 

Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Secretaria Municipal de 

Educação de Altamira (tesouraria), localizado na Rua Sete de Setembro s/nº, 

Bairro Esplana do Xingu, CEP: 68.372-855-Altamira/PA, acompanhada dos 

respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

8.2.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do 

documento  fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

8.2.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata 

e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas 

saneadoras. 

8.2.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer 

ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação 

dos serviços pela CONTRATADA. 

8.2.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a 

prestação dos serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Contrato; 

8.2.7 - Poderá a Secretaria Municipal de Educação de Altamira-PA, deduzir do 

montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações 

devidas pela contratada; 

8.2.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras 

informações exigidas de acordo com a legislação própria: 
 

8.2.8.1 - especificação correta do objeto; 
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8.2.8.2 - número da licitação e contrato e 

8.2.8.3 - marca e o nome comercial. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante 

consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 

pertinentes; 
 

9.2 – A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da 

Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - Para os pagamentos devidos em função das contratações decorrentes deste 

PREGÃO ELETRÔNICO, responderão por conta de recursos oriundos do tesouro 

municipal (recursos próprios) e programas, conforme dotações orçamentárias do 

orçamento vigente. 
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 - É eleito o Foro da Comarca de Altamira/PA para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o 

Edital do  Pregão Eletrônico SRP nº. 089/2021 e a (s) proposta (s) do (s) FORNECEDOR 

(ES). 
 

12.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Secretaria 

Municipal de Educação de  Altamira a firmar futuras solicitações. 
 

12.3 - E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 

02(duas) vias de igual teor e forma, que vai subscrito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA-SEMED/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME e 

pela FORNECEDOR, para que este documento produza todos os efeitos legais e 

jurídicos. 

 

 

Altamira/PA, 27 de janeiro 2022. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 28.553.049/0001-90 

MAXCINEI FERREIRA PACHECO   

CPF: 649.531.902-97 

Secretário Municipal de Educação 

CONTRATANTE:  
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________________________________ 

SOUZA & FADANELLI LTDA  

CNPJ/MF n.º 14.564.846/0001-69 

Francisco Canide de Souza 

CPF: 253.036.512-15 

Fornecedor 

 

________________________ 

L. A. DA SILVA COMERCIAL 

CNPJ/MF n.º 05.154.823/0001-95 

Laércio Almeida da Silva 

CPF: 662.566.662-91 

Fornecedor 

________________________________ 

RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA  

CNPJ/MF n.º 14.979866/0001-09 

Márcio Pena Gomes 

CPF: 083.398.777-12 

Fornecedor 

 

 

____________________________ 

O. S. OLIVEIRA COMERCIAL-ME 

CNPJ/MF n.º 03.623.513/0001-47 

Osvaldo de Souza Oliveira 

CPF:604.912.482-53 

Fornecedor 
 

 

 

______________________________ 

G. A. MESQUITA EIRELI 

CNPJ/MF n.º 05.998.286/0001-60 

Gabriel Araujo Mesquita 

CPF: 943.621.572-04 
Fornecedor 

 

 

______________________________ 

R. A. BANDEIRA PANIFICADORA-EPP 

CNPJ/MF n.º 03.035.727/0001-00 
Ruth Azevedo Bandeira 

CPF: 149.078.362-87 

Fornecedor 

 

 

____________________________________ 

LATICINIO SÃO FRANCISCO LTDA 

CNPJ/MF n.º 03.035.727/0001-00 

Guilherme Henrique Silvério Borges 

CPF: n.º 002.132.012-83 

Fornecedor 
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