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Contrato nº 1405002-2021 referente à Adesão a 
Ata de Registro de Preços nº 02/2020 do Pregão 
Eletrônico por SRP Nº 04/2020 realizado pela 
Prefeitura Municipal de Muaná, que entre si 
celebram o Município de São Sebastião da Boa 
Vista por meio do Fundo Municipal de Educação 
de São Sebastião da Boa Vista e a empresa E R DA 
SILVA ARAUJO EIRELI. 
 

 O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 
SEBASTIÃO DA BOA VISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 13.304.304/0001-94, com sede 
na Rua 21 de Abril, S/N, Centro, São Sebastião da Boa Vista-Pa, representado neste ato por seu Gestor Municipal, Sr. 
Jefferson Patrick da Silva Ferreira, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 3525346 PC/PA e CPF nº 
710.535.302-34, neste ato designado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa E R DA SILVA ARAUJO EIRELI, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº 30.725.513/0001-20, com sede na Travessa Um, nº 191, Bairro: 
Castanheira, Belém –PA - CEP: 66.645-880, representada pela Sra. Evinha Ribeiro da Silva Araújo, RG nº 2463151-PC/PA e 
CPF n° 386.493.062-68, neste ato denominada CONTRATADA, resolvem por este instrumento, celebrar o presente Contrato 
mediante as cláusulas e condições seguintes 
 
I - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO 

 
1 - O presente contrato decorreu da Adesão nº A/2021-003 nos termos da Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com os 
limites estabelecidos no Decreto Federal nº 7.892/2013, art.22, §3º, alterado pelo Decreto Federal nº 9.448/2018. 

 
II - OBJETO 

  
1 - O objeto do presente contrato é a aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Educação de São Sebastião da Boa Vista. 
 

 III - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA para o fornecimento objeto do presente Contrato o valor total de R$ 
536.488,50 (Quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme abaixo 
especificado: 
 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MARCA PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

Açúcar 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 1400 GUANABARA R$ 3,90 R$ 5.460,00 

2 
Alho branco ou roxo, embalagem de 100g, com boa qualidade, 
validade mínimo de 6 meses 

Pct 600 ALHOREI R$ 3,50 R$ 2.100,00 

3 

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 900 ZILMAR R$ 4,00 R$ 3.600,00 

4 

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, podridão, 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 superfície externa 

Kg 450 BR BATATA R$ 8,00 R$ 3.600,00 
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5 
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 2500 TRIGOLINO R$ 4,50 R$ 11.250,00 

6 
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 2500 TRIGOLINO R$ 5,20 R$ 13.000,00 

7 

Carne bovina com osso, tipo pá ou agulha, congelada, limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajose cor: 
própria da espécie, 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 1400 QUALITY BEEF R$ 16,00 R$ 22.400,00 

8 

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

Kg 950 BR CEBOLA R$ 7,50 R$ 7.125,00 

9 

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 física ou mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 300 BR CENOURA R$ 7,50 R$ 2.250,00 

10 

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 1000 FAVORITO R$ 35,00 R$ 35.000,00 

11 
Colorau em pó, pacotes de 100g, boa qualidade, prazo de 
validade mínima de 6 meses 

Pct 200 MARATA R$ 2,00 R$ 400,00 

12 

Frango com osso, tipo cocha e sobre cocha, congelada, limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajose cor: 
própria da espécie, 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 2000 LAR R$ 10,50 R$ 21.000,00 

13 
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 1250 GAMA LOPES R$ 8,60 R$ 10.750,00 

14 
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 400 CCGL R$ 6,49 R$ 2.596,00 

15 

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 600 AMALIA R$ 4,00 R$ 2.400,00 

16 

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 240 TRIGOLINO R$ 4,00 R$ 960,00 

17 
Mistura p/ o preparo de mingau de aveia. Acondicionado em 
embalagens de 1kg, prazo mínimo de validade de 6 meses a 
contar a partir da data de entrega 

Pct 400 MARATA R$ 3,50 R$ 1.400,00 

18 Pimenta/cominho, pacote com 100 gramas Pct 220 MARATA R$ 1,50 R$ 330,00 

19 

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

Unid 800 SOYA R$ 5,00 R$ 4.000,00 



 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
 

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

20 
Pão tipo francês, acondicionado em embalagens de até 1kg, c/ 
unid. de 50g, fabricação diária 

Kg 1000 MASSALEVE R$ 9,10 R$ 9.100,00 

21 
Pó p/ o preparo de bebida láctea, sabor de chocolate. 
Acondicionada em embalagens de 1kg, prazo mínimo de 
validade de 3 meses a contar a partir da data de entrega 

Kg 400 NUTRIBOM R$ 10,00 R$ 4.000,00 

22 
Soja tipo proteína texturizada. Embalagem de 400g, prazo 
mínimo de validade de 9 meses a contar a partir da data de 
entrega 

Pct 200 NATURALIFE R$ 4,50 R$ 900,00 

23 
Sal iodado, tipo refinado, embalagem de 1kg, prazo mínimo de 
validade de 9 meses a contar a partir da data de entrega 

Kg 240 NOTA10 R$ 1,75 R$ 420,00 

24 
Sardinha em conserva, tipo óleo comestível. Acondicionadas 
em latas de 125g,  

Unid 300 
GOMES DA 

COSTA 
R$ 4,20 R$ 1.260,00 

25 
Vinagre de álcool, em embalagem de 500ml, caixa de 12 
unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de 
entrega 

Unid 900 MARATA R$ 3,50 R$ 3.150,00 

26 

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

Kg 600 BR TOMATE R$ 7,50 R$ 4.500,00 

27 

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 1500 DIARIO R$ 4,50 R$ 6.750,00 

28 
Manteiga, com sal, apresentação em pote plástico de no 
mínimo 500g, conservação 0 a 5c 

Pote 750 PIRANCAJUBA R$ 7,00 R$ 5.250,00 

29 
Margarina tipo I, composição básica óleos vegetais 
polinsaturados, sabor com sal, pote plástico com 500g 

Pote 750 PRIMOR R$ 5,35 R$ 4.012,50 

30 Farinha de trigo com fermento Kg 1000 DONA BENTA R$ 5,62 R$ 5.620,00 

31 Farinha de trigo sem fermento Kg 3600 DONA BENTA R$ 5,80 R$ 20.880,00 

32 

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 450 BR ABACATE R$ 8,00 R$ 3.600,00 

33 
ABOBORA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em 
basquetas de até 30kg. 

Kg 200 BR ABOBORA R$ 7,50 R$ 1.500,00 

34 

ACHOCOLATADO DIET, Achocolatado em pó solúvel, isento de 
sacarose, com adoçante a base de edulcorante natural, 
preparado com ingredientes sãos e limpos, isento de glúten 
em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, 
contendo até 01 kg, acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação evalidade. 
Isento de sujidades, parasitas e larvas.Val. mínima: 06 meses a 
contar da data de entrega. 

Pct 125 PIRANCAJUBA R$ 8,00 R$ 1.000,00 

35 
ACHOCOLATADO EM PÓ, 400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

Pct 225 ITALAC R$ 6,00 R$ 1.350,00 

38 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 6Unid, com prazo de 
validade não inferior a180dias. 

Unid 400 POLAR R$ 2,50 R$ 1.000,00 

39 
ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote com 30Unid, com prazo de 
validade não inferior a180dias. 

Unid 600 POLAR R$ 2,00 R$ 1.200,00 

40 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L, com prazo de validade não 
inferior a180dias. 

Unid 1250 POLAR R$ 6,50 R$ 8.125,00 

41 
ALFACE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de 
até1kg , acondicionada sem basquetas de até10kg. 

Mç 600 BR ALFACE R$ 7,50 R$ 4.500,00 

42 
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 900 DONA BENTA R$ 9,00 R$ 8.100,00 
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43 
ARROZ LONGO FINO-TIPO"2",embalagem plástica de1kg, 
acondicionado em fardos plásticos transparentes 
deaté30kg,com prazo de validade não inferior a 180dias. 

Kg 1000 ZILMAR R$ 3,40 R$ 3.400,00 

44 
AZEITE DE DENDE, com prazo de validade não inferior a 180 
dias 

L 300 MARIZA R$ 9,00 R$ 2.700,00 

45 
AZEITE DE OLIVA, contendo no mínimo 500 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a180dias. 

Unid 600 COCINERO R$ 21,00 R$ 12.600,00 

46 
AZEITONA VERDE, em conserva, embalagem contendo300g. 
em vidro, com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior a180dias 

Unid 600 MARIZA R$ 5,00 R$ 3.000,00 

47 
BANANA PRATA, Fresca e de boa qualidade.  Embalagem tipo 
rede de até 5kg,  acondicionada sem basquetas de até 10kg. 

Kg 1000 SITIO R$ 7,50 R$ 7.500,00 

48 
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 600 SLIGHT R$ 8,50 R$ 5.100,00 

49 
BETERRABA de 1ª qualidade- Fresco e de boa qualidade, isento 
de fungos e sujidade. 

Kg 600 BR BETERRABA R$ 7,50 R$ 4.500,00 

50 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, embalagem plástica de 400g, 
embalagem primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de 
biscoito, acondicionado em caixa de papelão de até 04kg, com 
prazo de validade não inferior a 180dias. 

Pct 300 TRIGOLINO R$ 6,00 R$ 1.800,00 

51 
BISCOITO DOCE TIPO ROSCA SABOR CHOCOLATE, embalagem 
plástica primária de até 1 kg, acondicionado em caixa de 
papelão de até 06kg, com prazo de val. não inferior a 180 dias. 

Pct 400 TRIGOLINO R$ 9,00 R$ 3.600,00 

52 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL, 
embalagem plástica de 400g, embalagem primária plástica 
dupla com 2 ou 4 carreiras de biscoito, acondicionado em caixa 
de papelão de até 04 kg, com prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pct 1250 TRIGOLINO R$ 5,00 R$ 6.250,00 

53 
CANELA EM PÓ, contendo 30 gramas, com identificação do 
produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Pct 150 MARATA R$ 4,00 R$ 600,00 

54 

CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA SEM OSSO (moída), 
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. Validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. 
Transportado sob temperatura de refrigeração. 

Kg 750 QUALITY BEEF R$ 22,50 R$ 16.875,00 

55 

CARNE BOVINA moída, 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 500 QUALITY BEEF R$ 22,50 R$ 11.250,00 

56 
CEREAL DE ARROZ, para preparo de mingau instantâneo, 
enriquecido com vitamina A, C, ferro e zinco. Data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 120 dias. 

Pct 300 MARATA R$ 6,50 R$ 1.950,00 

57 
CEREAL DE MILHO, para preparo de mingau instantâneo, 
enriquecido com vitamina A, C, ferro e zinco. Data de 
fabricação e prazo de validade, não inferior a 120 dias. 

Pct 300 MARATA R$ 8,50 R$ 2.550,00 

58 
CHÁ AROMÁTICO, SABORES: CAMOMILA, ERVA CIDREIRA E 
ERVA DOCE. Embalagem: caixa com 10 sachês, contendo data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 120 dias. 

Cx 100 DR OETKER R$ 6,50 R$ 650,00 
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59 

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 1000 
BR CHEIRO 

VERDE 
R$ 6,00 R$ 6.000,00 

60 
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 600 DR OETKER R$ 5,75 R$ 3.450,00 

61 
CHUCHU, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, isento 
de fungos e sujidade. 

Kg 500 BR CHUCHU R$ 7,50 R$ 3.750,00 

62 
COCO RALADO E DESIDRATADO,  embalagem  plástica  de  
500g,acondicionado  em  fardos plásticos transparentes de até 
05 kg, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 300 DUCOCO R$ 3,00 R$ 900,00 

63 
COUVE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de até 
1kg, acondicionadas em basquetas de até 10 kg. 

Mç 1000 BR COUVE R$ 4,00 R$ 4.000,00 

64 
CREMEDE LEITE TRADICIONAL,  contendo  no  mínimo  500g,  
com identificação  do  produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade  não inferior a 180 dias. 

Unid 325 LEITE BOM R$ 3,00 R$ 975,00 

65 

ERVILHA REIDRATADA, em conserva, embalagem contendo no 
mínimo 280g, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 180 dias. 

Pct 400 QUERO R$ 3,00 R$ 1.200,00 

66 
EXTRATO DE 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 400 PREDILECTA R$ 3,30 R$ 1.320,00 

68 

FARINHADE   MANDIOCA   BRANCA   TIPO   "1",   para   farofa,       
embalagem   plástica de1KG,acondicionado em fardos 
plásticos transparentes de até 30 kg, com prazo de validade 
mínima de 05 meses. 

Kg 600 BRAGANCA R$ 4,50 R$ 2.700,00 

69 

FARINHA DE   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 800 BRAGANCA R$ 4,00 R$ 3.200,00 

70 
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 450 MAISENA R$ 4,50 R$ 2.025,00 

71 
FARINHA DE TAPIOCA, embalagem plástica de 1kg,  
acondicionado  em  fardos  plásticos transparentes de até 30 
kg, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Kg 500 BR TAPIOCA R$ 4,00 R$ 2.000,00 

72 
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 300 DONA BENTA R$ 5,00 R$ 1.500,00 

73 
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, embalagem com 
identificação do produto de 1 Kg, marca do fabricante, prazo 
de validade não inferior a 180 dias 

Kg 450 DONA BENTA R$ 5,00 R$ 2.250,00 

74 
FARINHA TIPO DE ROSCA, contendo 500g gramas, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 180 dias 

Pct 300 DONA BENTA R$ 0,40 R$ 120,00 

75 
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 800 GAMA LOPES R$ 9,50 R$ 7.600,00 

76 
FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ, contendo no mínimo 125g, 
com identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pote 100 DONA BENTA R$ 5,90 R$ 590,00 

77 
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, contendo 100g gramas, com 
identificação do produto, Marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pote 100 DONA BENTA R$ 3,50 R$ 350,00 
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78 
FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, contendo 500 gramas, com 
identificação do produto, Marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 150 YOKI R$ 2,70 R$ 405,00 

80 
FUBÁ DE MILHO, embalagem de até 1 kg com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pct 200 YOKI R$ 9,00 R$ 1.800,00 

83 
LARANJA COM CASCA REGIONAL, de 1ª qualidade - Fresco e de 
boa qualidade, isento de fungos e sujidade 

Kg 800 BR LARANJA R$ 7,00 R$ 5.600,00 

84 
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 300 ITALAC R$ 4,00 R$ 1.200,00 

85 
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 400 BOM COCO R$ 4,00 R$ 1.600,00 

86 

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 data de entrega. 

L 300 PIRANCAJUBA R$ 8,00 R$ 2.400,00 

87 

LEITE LÍQUIDO 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 data de entrega. Piracanjuba 

L 400 PIRANCAJUBA R$ 4,00 R$ 1.600,00 

88 
LIMÃO TAHITI, de 1ª qualidade - peso médio 60 g, Fresco e de 
boa qualidade casca lisa livre de fungos. 

Kg 200 BR LIMAO R$ 7,50 R$ 1.500,00 

89 

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 400 BR MACA R$ 9,00 R$ 3.600,00 

90 
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 200 FORTALEZA R$ 7,00 R$ 1.400,00 

91 

MAMÃO PAPAYA, 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 400 BR MAMAO R$ 8,00 R$ 3.200,00 

92 
MARACUJÁ, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, 
isento de fungos e sujidade 

Kg 345 BR MARACUJA R$ 7,50 R$ 2.587,50 

93 
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 300 PRIMOR R$ 7,00 R$ 2.100,00 

94 
MAISENA CAIXA COM 500g com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pct 300 MAISENA R$ 11,00 R$ 3.300,00 

95 
MELANCIA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em 
basquetas de até 30 kg 

Kg 450 BR MELACIA R$ 4,50 R$ 2.025,00 
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96 

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 biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

Kg 450 BR MELAO R$ 8,00 R$ 3.600,00 

97 
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 250 YOKI R$ 7,50 R$ 1.875,00 

98 

MILHO VERDE EM CONSERVA, embalagem com no mínimo 
300gramas, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade  não inferior 
a 180 dias. 

Pote 150 QUERO R$ 3,50 R$ 525,00 

99 
MISTURA P/ O PREPARO DE BOLO, PCT de 450g, c/ prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pct 200 DONA BENTA R$ 6,00 R$ 1.200,00 

100 
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 400 PREDILECTA R$ 5,60 R$ 2.240,00 

101 

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 250 REZENDE R$ 7,00 R$ 1.750,00 

102 

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

Kg 250 REZENDE R$ 7,50 R$ 1.875,00 

103 
ORÉGANO, contendo 100 gramas, com identificação do 
produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pct 100 MARATA R$ 3,40 R$ 340,00 

105 
PALMITO EM  CONSERVA,  embalagem  contendo  no  mínimo  
560g,  com  identificação  do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pote 300 MARIZA R$ 8,00 R$ 2.400,00 

106 

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 250 MASSALEVE R$ 10,00 R$ 2.500,00 

107 

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 2500 LAR R$ 11,50 R$ 28.750,00 
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108 

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 350 BR PIPINO R$ 7,50 R$ 2.625,00 

109 

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 200 BR PERA R$ 9,00 R$ 1.800,00 

110 
PIMENTA DO REINO, embalagem plástica de até 100g, 
acondicionado em embalagens plásticas ou papelão de até 1 
kg, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 125 
BR PIMENTA DO 

REI 
R$ 2,50 R$ 312,50 

111 
PIMENTÃO, de 1ª qualidade; - Fresco e de boa qualidade, livre 
de fungos sujidade;  tamanho de médio a grande. 

Kg 300 BR PIMENTAO R$ 7,50 R$ 2.250,00 

112 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca e de boa qualidade, isento de 
fungos e sujidade 

Kg 100 BR PIMENTINHA   R$ 8,50 R$ 850,00 

113 

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

Kg 1000 MARAJO POLPA R$ 12,00 R$ 12.000,00 

114 

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

Kg 1000 MARAJO POLPA R$ 12,00 R$ 12.000,00 

115 

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

Kg 1000 MARAJO POLPA R$ 12,00 R$ 12.000,00 

116 

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

Kg 1000 MARAJO POLPA R$ 12,00 R$ 12.000,00 

117 

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 gramas 
na 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 150 PIRANCAJUBA R$ 32,00 R$ 4.800,00 

118 
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. 

Kg 75 PIRANCAJUBA R$ 30,00 R$ 2.250,00 

119 

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 300 GUARANA R$ 7,65 R$ 2.295,00 

120 
REPOLHO BRANCO, de 1ª qualidade - Fresco e de boa 
qualidade, isento de fungos e sujidade. 

Kg 225 BR REPOLHO R$ 7,50 R$ 1.687,50 

121 
SALSICHAS EM CONSERVAS, embalado em latas, 
acondicionado em caixa de papelão, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Kg 150 CARIOCA R$ 5,00 R$ 750,00 
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122 

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 300 QUERO R$ 4,80 R$ 1.440,00 

124 

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

Unid 250 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 2.000,00 

125 

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

Unid 250 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 2.000,00 

126 

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

Unid 250 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 2.000,00 

128 

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 225 DUSUL R$ 26,50 R$ 5.962,50 

VALOR TOTAL R$ 536.488,50 

 
2 - O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos será realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva 

entrega dos mesmos, de acordo com o quantitativo entregue, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, 

Ordem de Compra, recibo e relatório de recebimento dos produtos. 

3 - Na hipótese de não ser efetuado o pagamento no prazo convencionado, os valores serão acrescidos de mora de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento. 
 
IV – VIGÊNCIA E ENTREGA  
 
1 - O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31 dezembro de 2021, sendo possível seu aditamento 
quando for necessário para o cumprimento das necessidades administrativas. 
2 – Os produtos serão fornecidos imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, pelos 
valores contratados, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir nos valores registrados, 
prazo este que será contado da data do recebimento pela licitante contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de 
Empenho emitidos por esta Municipalidade. 
3 - Entende-se por “imediatamente”, até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da 
Nota de Empenho expedidos pelo setor competente 
4 - A entrega dos produtos deverá ser realizada a expensas da empresa no município de São Sebastião da Boa Vista de 
conformidade com as Ordens de Compra emitidas. 
 
V - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 
 
1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
Orçamento 2021: 
 
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
0501 Fundo Municipal de Educação 
05 01. 12 122 0004 2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Educação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
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VI- PENALIDADES 
 
1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade 
da falta cometida, a seguinte penalidade: 
a) Por dia em que exceder o prazo de entrega dos materiais 0,03% (três centésimos por cento) do valor do contrato. 
b) Multas variáveis de 0,1% (um décimo por centos) a 1% (um por cento) do valor do contrato, quando: 
b.1) Os produtos não forem entregues no prazo definido neste contrato. 
b.2) Não entregar exatamente de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações do MUNICÍPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 
b.3)Informar inexatamente ao MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, sobre o andamento da entrega dos materiais 
contratados. 
b.4) Dificultar os trabalhos de fiscalização do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 
 
VII- DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
1 – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da 
presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93; 
b) fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora; 
b.1) Fica designado como Fiscal de Contrato o Sr. Carlos Alberto Maia dos Anjos Júnior, portador do RG n.º 5632674 e CPF n.º 
976.475.192-04, conforme Portaria n° 448/2021 - GP/PMSSBV; 
c) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento dos produtos, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  
d) providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos 
prazos fixados. 

 
1 – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
a) executar o fornecimento dos produtos objeto desta licitação em estrita observância das condições previstas neste 
Contrato, em especial as relativas a qualidade dos mesmos; 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão 
de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução do referido 
fornecimento dos respectivos produtos negociados; 
c) arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, inclusive armazenamento, mão-de-
obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras 
decorrentes da execução do fornecimento dos produtos serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
d) manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação 
exigidas no processo; 
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93; 
f) comprometer-se a entregar, nos prazos estabelecidos na Cláusula IV deste Ajuste, os produtos objeto do presente 
processo, quando solicitados mediante Ordem de Compra expedida pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA; 
g) manter a qualidade físico-químico e sanitária dos produtos contratados, bem como a adequação das embalagens, em 
conformidade com as legislações vigentes sobre controle de qualidade e vigilância sanitária. 
 
VIII - RESCISÃO CONTRATUAL NOS CASOS DE: 
 

1 - Este Contrato poderá ser rescindido pôr mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela 
CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência de qualquer das hipóteses 
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previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente 
 
IX - FORO 
 
1 - As partes de comum acordo elegem o foro do Município de São Sebastião da Boa Vista para dirimir as dúvidas oriundas da 
execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo identificadas. 
  

São Sebastião da Boa Vista - Pará, 14 de Maio de 2021. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
CNPJ nº 13.304.304/0001-94 
Jefferson Patrick da Silva Ferreira 
RG nº 3525346 PC/PA  
CPF nº 710.535.302-34 
 
 
 
 
______________________________________________ 
E R DA SILVA ARAUJO EIRELI  
CNPJ nº 30.725.513/0001-20 
Evinha Ribeiro da Silva Araújo 
RG nº 2463151-PC/PA  
CPF n° 386.493.062-68 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
____________________________________ 
NOME: 
CPF: 
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NOME: 
CPF:  
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