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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019 

 
O MUNICÍPIO DO ACARÁ por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ, 
órgão municipal, sediada na Travessa São José, nº 20, praça da matriz -centro, CEP: 
68.690-000 – Acará/PA, CNPJ: 05.196.548/0001-72, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita, Sra. Senhora Amanda Oliveira 
e Silva, portador do CPF nº. 742.904.872-20 e CI nº. 3747745 PC/PA e as 
EMPRESAS; A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, sediada à 
Passagem Alacid Nunes, nº 61, Bairro: Marco – Belém/PA, Inscrita no CNPJ sob nº 
19.756.461/0001-17, Inscrição Estadual nº 15.440.044-0, neste ato representado por 
ROSEMARY GOMES SANTOS, portador do RG sob nº 1630462 PC/PA, e do CPF sob 
nº 297.093.002-10; A P S CASTRO COMERCIO – EIRELI, sediada na Travessa WE-
40 (Cidade Nova VI), nº 991, Bairro: Cidade Nova, Ananindeua-PA, Inscrita no CNPJ 
sob nº 25.080.014/0001-93, Inscrição Estadual nº 15.529.750-3, neste ato representado 
por ANA PAULA SILVA DE CASTRO, portador do RG sob nº 4089597PC/PA, e do CPF 
sob nº 915.347.632-87; MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI, sediada à Passagem 
São José, nº 63, Bairro: Sacramenta – Belém/PA, Inscrita no CNPJ sob nº 
16.526.377/0001-19, Inscrição Estadual nº 15.379.495-0, neste ato representado por 
GLEICYANE DA GAMA MELO MARTINS, portador do RG sob nº 2952997 PC/PA, e do 
CPF sob nº 689.756.512-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2019, publicada no 
Jornal Amazônia e Diário Oficial da União de 20/02/2019, 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 e 
8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, 
especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do Pregão nº. 03/2019, 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:  
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A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO  UND. QUANT. MARCA 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 

4 

Cereal Farinha Lactea, deverá estar 
acondicionada em embalagem integra 
adequada e resistente, com 
identificação do tipo data de fabricação 
que não deverá ser anterior a 180 
diasda data de entrega, data de 
validade e numero do lote . 
Embalagem de até 500g 

kg 939 MARATA R$ 13,59 R$ 12.761,01 

5 

Cereal de Arroz, deverá estar 
acondicionada em mebalgem integra, 
adequada e resistente, com 
identificação do tipo, data de 
fabricação de até  120 dias anteriores 
da data de entrega, prazo de validade 
e numero de lote 

kg 939 FORTLON R$ 13,77 R$ 12.930,03 

7 

Cereal de Multicerais, deverá estar 
acondicionada em embalagem integra 
adequada e resistente, com 
identificação do tipo data de fabricação 
que não deverá ser anterior a 180 
diasda data de entrega, data de 
validade e numero do lote . 
Embalagem de até 500g 

kg 2.064 FORTLON R$ 16,75 R$ 34.572,00 

18 

Massa para sopa tipo concha 
,tamanho médio. Embalagem 
plastica, atoxica, transparente, 
termossoldado, resistencia de até 
500g deverá conter os dados  de 
identificação, data de fabricação, 
validade e numero de lote, 
acondicionadas em fardos 
transparente termossoldado, 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade. 

L 10.162 RICOSA R$ 4,60 R$ 46.745,20 

38 

MPP DE Rizoto de Frango (arroz a 
grega, comvitaminas, ferro e zinco). 
Embalagem de 1kg, acondicionados 
em caixas de papelão de até 10kg e 
no máximo com 20 dias de fabricação. 

kg 15.445 SUSTENTARE R$ 23,00 R$ 355.235,00 

VALOR TOTAL R$ 462.243,24 

 

A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO  UND. QUANT. MARCA 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 

1 

Achocolatado. Apresentação em pó, 
sabor chocolate, enriquecido 
vitaminas e minerais,com 25% de 
cacau na composicão nutricional 
embalagem com 400g. Contendo data 

kg 11.500 ENJOY R$ 6,19 R$ 71.185,00 
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de fabricação de até 120 dias 
anteriores a data de entrega, validade 
e numero do lote 

13 

Carne Bovina Congelada Moída 
Tipo Musculo, carne bovina moída 
congelada obtida de massas 
musculares, recortes de desossa de 
cortes dianteiro, contendo no máximo 
15 % de gordura. Deve apresentar - 
se com aparencia propria, sabor 
proprio, cor vermelha brilhante sem 
machas esverdeadas e odor 
caracteristico. Durante o 
processamento, deve ser realizada a 
aparagem (eliminação do excesso de 
gordura, cartilagem e aponeuroses), 
com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedencia, numero 
do registro no SIF OU SIE) em cada 
embalagem. Embalagem primaria: 
individual de até 1000g a vascuo em 
sacos plásticos de polietileno liso, 
atoxico c/ rotulo interno,embalagem 
secundaria: caixa de papelão de 
capacidade até 15 kg, mantida sob 
congelamernto a - 18°C. 

kg 26.921 MAFRIPAR R$ 14,00 R$ 376.894,00 

16 

Feijão Carioquinha Tipo 1 de 1º 
qualidade, isento de mofo e 
impurezas. Embalagem plástica, 
atoxica, transparente, termossoldado, 
resistente de atré 1 kg, 
acondicionados em fardos 
transparentes, termossoldado, 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade 
totalizando peslo liquido de até 30 kg. 
Obrigatoriamente deverá ser uniforme 
quanto ao tipo e peso para a 
quantidade total solicitada, constando 
data de fabricação até 120 dias 
anteriores a entrega, validade e 
numero de lote  

kg 19.869 ESTRELA R$ 6,35 R$ 126.168,15 

19 

Leite em Pó Integral    enriquecido 
com vitaminas e mineral (A,C,D e 
Ferro). Embalagem aluminizada de 
200g, limpas,não 
violadas,acondicionados emfardos de 
papelaõ lacrados de até 10 kg, 
constando data de fabricação, 
validade, numero de lote e com 
registro do SIF. 

kg 20.611 LOLLA R$ 21,38 R$ 440.663,18 
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20 

Macarrão Sêmola Espaguete. 
Embalagem plastica, atoxica, 
transparente, termossoldado, 
resistencia de até 500g deverá conter 
os dados  de identificação, data de 
fabricação, validade e numero de lote, 
acondicionadas em fardos 
transparente termossoldado, 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade. 

kg 13.836 POTY R$ 4,38 R$ 60.601,68 

22 

Margarina com  Sal, enriquecida com 
vitamina A, com teor de 50% a 65% 
de lipidios, conter sua composição 
leite ou algum de seus derivados e 
ser livre de gorduras trans. 
Embalagem primaria: recipiente de 
polietileno com capacidade para 
500g, deverá constar data de 
fabricação, validade e numero de lote 
do produto com registro no Ministerio 
da Agricultura 

kg 2.521 PRIMOR R$ 6,90 R$ 17.394,90 

23 

Milho Branco tipo 1, classe branca, 
isento de parasitas, mofo, ododres 
estranhos, substancias nocivas, 
materias terrosas e outros. 
Embalagem plastica, atoxica, 
transparente, termossoldado, 
resistente de até 500g, constando 
data de fabricação, validade e numero 
de lote do produto 

kg 4.880 MARIZA R$ 6,70 R$ 32.696,00 

24 

Molho de Tomate, deve apresentar 
cor, sabor, odor, caracteristico, 
consistencia 
pastosa.Embalagemapropriada de até 
500g deverá conter identificação do 
tipo, data de validade e numero de 
lote 

kg 2.091 PREDILECTA R$ 6,50 R$ 13.591,50 

25 

Óleo de Soja Refinado, obtido de 
materia - prima vegetal em bom 
estado sanitario, estar isento de 
substancias estranhas a sua 
composição. Aspecto limpido cor e 
odor caracteristico. Embalagem 
apropriada de 900ml contendo data 
de fabricação, validade e numero de 
lote 

L 4.500 SOYA R$ 4,45 R$ 20.025,00 

26 

Sal Refinado Iodado, obtido de 
materia - prima vegetal em bom 
estado sanitario, estar isento de 
substancias estranhas a sua 
composição. Aspecto limpido cor e 
odor caracteristico. Embalagem 
apropriada de 1 kg contendo data de 
fabricação, validade e numero de lote 

kg 1.600 MARIZA R$ 1,20 R$ 1.920,00 
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35 

MPP De Mingau de Farinha de 
sabor tapioca com coco com 
vitaminas, ferro, zinco e omega 3. 
Embalagem de 1kg, acondicionados 
em caixas de papelão de até 10kg e 
no máximo com 20 dias de 
fabricação. 

kg 15.822 SUSTENTARE R$ 19,63 R$ 310.585,86 

36 

MPP DE BEBIDA LACTEA SABOR 
Chocolate com malte, com vitaminas, 
ferro, zinco e omega 3. Embalagem 
de 1kg, acondicionados em caixas de 
papelão de até 12kg e no máximo 
com 20 dias de fabricação. 

KG 15.759 SUSTENTARE R$ 21,00 R$ 330.939,00 

37 

MPP De Sopa de macarrão com 
Frango e Legumes, com vitamina, 
ferro e zinco.  Embalagem de 1kg, 
acondicionados em caixas de papelão 
de até 10kg e no máximo com 20 dias 
de fabricação. 

kg 17.557 SUSTENTARE R$ 19,30 R$ 338.850,10 

VALOR TOTAL R$ 2.141.514,37 

 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO  UND. QUANT. MARCA 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 

2 

Açucar Triturado    Embalagem 
plastica de 1 kg, de 1º qualidade, 
com embalagem plástica, atoxica, 
transparente, termossoldado, 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade 
totalizando peslo liquido de até 30 kg. 
Deverá apresentar a data de 
fabricação de ate 120 dias 
anteriosres a data de entrega e prazo 
de validade 

kg 30.629 GAMA LOPES R$ 2,66 R$ 81.473,14 

3 

Alho In Natura, aspecto fisico em 
cabeça, tipo branco/ , tamanho medio 
a grande, grau de maturação 
adequado. Embalagem contendo 
data de fabricação, validade e 
numero do lote 

kg 1.134 TAPAJOS R$ 16,99 R$ 19.266,66 

6 

Arroz Polido Tipo 1 de 1º qualidade, 
com embalagem plástica, atoxica, 
transparente, termossoldado, 
resistente de atré 1 kg, 
acondicionados em fardos 
transparentes, termossoldado, 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade 
totalizando peslo liquido de até 30 kg.  

kg 31.751 GAMA LOPES R$ 3,05 R$ 96.840,55 
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8 

Biscoito Doce Tipo Maisena. 
Embalagem plástica, atoxica, 
transparente, termossoldado, 
resistente de até 400g, 
acondicionadas em caixa de papelao 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade 
totalizando peslo liquido de até 04 kg. 
O produto deve conter data de 
fabricação de ate 120 dias 
anteriosres a data de entrega, assim 
como estar de acordo com as 
exigencias da legislação sanitaria em 
vigor no país. 

kg 8.886 SUPREMO R$ 8,00 R$ 71.088,00 

9 

Biscoito Doce Tipo Maria. 
Embalagem plástica, atoxica, 
transparente, termossoldado, 
resistente de até 400g, 
acondicionadas em caixa de papelao 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade 
totalizando peslo liquido de até 04 kg. 
O produto deve conter data de 
fabricação de ate 90 dias anteriosres 
a data de entrega, assim como estar 
de acordo com as exigencias da 
legislação sanitaria em vigor no país. 

kg 12.191 SUPREMO R$ 7,00 R$ 85.337,00 

10 

Biscoito Doce Tipo Maria Sabor 
Laranja. Embalagem plástica, 
atoxica, transparente, termossoldado, 
resistente de até 400g, 
acondicionadas em caixa de papelao 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade 
totalizando peslo liquido de até 04 kg. 
O produto deve conter data de 
fabricação de ate 90 dias anteriosres 
a data de entrega, assim como estar 
de acordo com as exigencias da 
legislação sanitaria em vigor no país. 

kg 8.134 HILEIA R$ 8,00 R$ 65.072,00 

11 

Biscoito Salgado Tipo Cream 
Cracker. Embalagem plástica, 
atoxica, transparente, termossoldado, 
resistente de até 400g, 
acondicionadas em caixa de papelao 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade 
totalizando peslo liquido de até 04 kg. 
O produto deve conter data de 
fabricação de ate 90 dias anteriosres 
a data de entrega, assim como estar 
de acordo com as exigencias da 
legislação sanitaria em vigor no país. 

kg 11.148 SUPREMO R$ 6,70 R$ 74.691,60 
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12 

Biscoito Salgado Tipo Cream 
Cracker Amanteigado. Embalagem 
plástica, atoxica, transparente, 
termossoldado, resistente de até 
400g, acondicionadas em caixa de 
papelao resistente, suportando o 
transporte sem perder sua 
integridade totalizando peslo liquido 
de até 04 kg. O produto deve conter 
data de fabricação de ate 90 dias 
anteriosres a data de entrega, assim 
como estar de acordo com as 
exigencias da legislação sanitaria em 
vigor no país. 

kg 10.289 TRIGOLINO R$ 6,85 R$ 70.479,65 

14 

Charque Bovino, produto composto 
de corte bovino (ponta de agulha) e 
sal; aroma/odor: caracteristico do 
produto; consistencia: firme; cor: 
caracteristica do produto;textura: 
firme e compacta; sal: maximo de 15 
%; umidade: maximo de 45 %; 
ausencia de aditivos intencionais 
(nitratos e nitritos) sujividades, 
parasitase larvas. Com identificação 
(validade, peso, procedencia, numero 
do registro SIF ou SIE) em cada 
embalagem. Embalado a vacuo em 
embalagem plastica, atoxica, 
resistente, transparente, em pacotes 
com peso de até 1000g, 
acondicionadas em fardos 
termossoldados, resistente, 
suportando o transporte sem perder 
sua integridade, totalizando peso 
liquido de até 30 kg. Deve ser 
embalado até 30 dias anteriores a 
data de entrega 

kg 22.925 
BELLO 

CHARQUE 
R$ 20,88 R$ 478.674,00 

15 

Colorifico, preparado com materia 
primas de boa qualidade e não 
deverá apresentar cheiro acre ou 
rançoso. Não poderá conter 
substancias estranhas á sua 
composição normal; aspecto: pó fino; 
cor : alaranjada; cheiro: proprio; 
sabor: proprio. Ausencia de 
sujividades, parasitas e larvas. 
Embalagem primaria: pacote de até 
100g, contendo data de fabricação, 
validade e numero do lote. Data de 
fabricação de até 90 dias anteriores á 
data de entrega 

kg 1.698 MARIZA R$ 5,45 R$ 9.254,10 
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17 

Peito de Frango não temperado, 
com adição de no maximo 4%, 
apecto propria não amolecida e nem 
pegajosa, cor propria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor proprio, 
com ausencia de sujividade, 
parasitas e larvas. Com eitquetas de 
identicação (validade, peso, 
procedencia, numero do registro no 
SIF ou SIE) em cada embalagem. 
Embalagem apropriada a vacuo de 
até 1000g, mantido sob 
congelamento a - 18°C. 

kg 27.596 AMERICANO R$ 12,00 R$ 331.152,00 

21 

Macarrão Sêmola  Parafuso. 
Embalagem plastica, atoxica, 
transparente, termossoldado, 
resistencia de até 500g deverá conter 
os dados  de identificação, data de 
fabricação, validade e numero de 
lote, acondicionadas em fardos 
transparente termossoldado, 
resistente, suportando o transporte 
sem perder sua integridade. 

kg 7.986 RICIOSA R$ 5,00 R$ 39.930,00 

27 

Salsicha de hot-dog, carne 
mecanicamente separada de aves, 
água, carne bovina, miúdos bovinos, 
sal  e condimentos. Sem glútem, 
deverá ser apresentar em 
embalagens de 1 kg, acondicionadas 
em sacos até 3 kg. Apresentar rótulo 
de acordo com as  normas da 
ANVISA. 

kg 10.781 FRIMESA R$ 5,00 R$ 53.905,00 

28 

Salsicha ao Molho de Tomate, 
carne mecanicamente separada de 
aves, água, carne bovina, miúdos 
bovinos, proteina de soja, sal, féculo 
de mandioca e condimentos. Sem 
glútem, deverá ter fechamento em 
latas de até 1 kg, acondicionadas em 
caixa de pepelão de até 30 kg. 
Apresentar rótulo de acordo com as  
normas da ANVISA. 

kg 10.781 BORDON R$ 16,65 R$ 179.503,65 

29 

Sardinha em oleo comestivel, 
embalagem latas de até 500g 
contendo data de fabricação, 
validade e numero de lote 

kg 9.761 
GOMES DA 

COSTA 
R$ 25,50 R$ 248.905,50 

30 

Vinagre, de alcool obtido de materia 
- prima vegetal em bom estado 
sanitario, estar isento de substancias 
estranhas a sua composição. 
Aspecto limpido cor e odor 
caracteristico. Embalagem 
apropriada de 500 ml contendo data 
de fabricação, validade e numero de 

L 2.504 GAMA LOPES R$ 4,70 R$ 11.768,80 



 

 
 
 
 

Município do Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
 PODER EXECUTIVO 

 

Travessa São José nº. 120 – Praça da Matriz Centro – Acará / Pará – CEP 68690-000    
   

 

lote 

31 

Tomate Regional ,fresco de boa 
qualidade,casca lisa e 
concistente,livre de 
sujidades,embalagem de até 5 
kg,acondicionados em basqueta de 
até 20 kg. 

kg 7.535 IN NATURA R$ 5,20 R$ 39.182,00 

32 

Cebola Regional,fresca de boa 
qualidade,livre de 
sujidades,embalagens de até 5 kg, 
acondicionadas em basquetas de até 
30 kg 

kg 7.811 IN NATURA R$ 5,50 R$ 42.960,50 

33 

Batata inglesa Regional,fresca de 
boa qualidade,livre de 
sujidades,embalagens de até 5 kg, 
acondicionadas em basquetas de até 
30 kg 

kg 8.056 IN NATURA R$ 5,20 R$ 41.891,20 

34 

Cenoura Regional, fresca de boa 
qualidade,livre de 
sujidades,embalagens de até 5 
kg,acondicionadasaem basquetas de 
até 30 kg. 

kg 4.426 IN NATURA R$ 5,46 R$ 24.165,96 

VALOR TOTAL R$ 2.065.541,31 

 
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. 
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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: 
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.  
 

Acará/PA, 12 de Janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 

AMANDA OLIVEIRA E SILVA 
PREFEITA MUNICIPAL DO ACARÁ 

 
 
 
 
 

A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
ROSEMARY GOMES SANTOS 
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A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI 
ANA PAULA SILVA DE CASTRO 

 
 
 
 
 
 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI 
GLEICYANE DA GAMA MELO MARTINS 
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