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OFICIO. nº. 058/2021 

 

 

Do Gabinete da Presidência  

À Fundação João Paulo XXIII - FUNPAPA. 

 

 

À senhora, Adriana Monteiro Azevedo. 

Presidente da Fundação João Paulo XXIII - FUNPAPA 

  

 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2020, oriunda do 

Processo nº 7659/2020- FUNPAPA.  

 

Setor de Licitações e Contratos, 

 

Em consonância com o disposto no art. 22 do Decreto 7.892 de 23/01/2013, 

informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em aderir a ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 010/2020, firmada com a empresa M. A. R. BRAGA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 26.425.750/0001-07. Conforme planilha 

em anexo. 

Neste sentido formulamos consulta acerca da possibilidade de adesão desta Ata de 

Registro de Preços pela Câmara Municipal de Muaná, assim solicitamos a gentileza que a 

resposta seja formalizada a este órgão o mais breve possível, digitalizado para os email’s: 

câmara.muana@yahoo.com.br e/ou danlima18@hotmail.com  

 

 

Muaná – PA, 05 de maio de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

João Guilherme Kalume Kalif 
Vereador Presidente 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO FORNECEDOR UNID QTD P. UNIT. P. TOTAL 

1 Achocolatado em pó: produto composto de cacau e 
açúcar, maltodextrina, sal e estabilizante lecitina de 
soja. Não apresentar problemas com homogeneidade, 
diluição inadequada, ou misturas inadequadas ao 
produto, presença de impurezas, formação de grumos, 
cheiro forte, coloração não característica, sabor 
alterado por mistura e peso insatisfatório. Produto 
com 17 g de carboidrato, com até 15 g de açúcar na 
porção de 20 g. Constar rótulo com denominação do 
produto de acordo com a designação na norma 
específica. A embalagem deverá está intacta e bem 
vedada. 
Validade mínima: de 6 meses a partir da entrega. 
Embalagem de 400g 

MAR BRAGA UND 2.500 2,10  5.250,00  

2 Ameixa seca sem caroço: Produto obtido pela perda 
parcial da água da fruta madura, por processos 
tecnológicos adequados, preparados com frutas sãs e 
limpos isenta de matéria terrosa, parasitos, detritos 
animais e vegetais. Cor, cheiro e consistência próprios. 
Não conter substância estranha à sua composição 
normal e não apresentar fermentações. Validade 
mínima: 16 meses a partir da entrega. 
Embalagem contendo no mínimo 200 g. 

MAR BRAGA UND 60 3,40  204,00  

3 Azeitona verde sem caroço: Conservadas em água e sal 
de coloração verde escuro, sem caroço, tamanho 
médio, sem manchas e ausência de turbidez na 

MAR BRAGA UND 47 3,95  185,65  
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salmoura. Constar rótulo com denominação do 
produto de acordo com a designação na norma 
específica. 
Validade mínima: de 06 meses a partir da entrega. 
Embalagem com peso drenado de 160g. 

4 Beterraba extra in natura: procedente de espécies 
genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme. Isento de 
broto, lesões de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. Embalados e transportados 
de forma adequada. 

MAR BRAGA KG 72 2,55  183,60  

5 Biscoito doce tipo rosquinha de chocolate: produto 
tipo rosquinha sabor chocolate, a base de farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, lecitina de 
soja, açúcar invertido, gordura vegetal, cacau em pó, 
fermentos químicos (bicarbonato de sódio, 
bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio) e 
demais ingredientes permitidos pela legislação. Não 
serão aceitos produtos mal cozidos, queimados com 
características organolépticas anormais, com excesso 
de dureza e quebradiços. 
Validade mínima: de 10 meses, a partir da data de 
entrega. 
Embalagem de 400g 

MAR BRAGA UND 625 3,00  1.875,00  

6 Biscoito salgado tradicional, apresentação retangular, 
tipo clube social original ou similar: contendo cloreto 

MAR BRAGA UND 1.000 2,00  2.000,00  
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de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, 
além das substancias normais do produto. Contendo 
externamente identificação, procedência, informações 
nutricionais, lote, validade, quantidade do produto. 
Embalado em pacotes de polipropileno, atóxico, 
hermeticamente vedados, resistente. 
Validade mínima: 08 meses a partir da data de 
entrega. 
Embalagem de no mínimo 156g 

7 Couve manteiga extra in natura: fresca, limpa, com 
coloração verde escuro, separados em maços 
padronizados, proceder de espécies genuínas e sãs, 
isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. Embalados e transportados de 
forma adequada. 

MAR BRAGA KG 300 3,91  1.173,00  

8 Farinha de mandioca seca, média, branca: Embalagem 
plástica, transparente, limpa, não violada, resistente, 
acondicionada em fardos, contendo externamente 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
lote, validade, quantidade do produto, de acordo com 
Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. 
Validade mínima: 05 meses a partir da entrega. 
Embalagem de 01 kg 

MAR BRAGA KG 3.000 2,80  8.400,00  

9 Farinha de tapioca de 1º qualidade: Produto de 1ª 
qualidade, classe granulada tipo 1. Embalagem com 

MAR BRAGA UND 1.600 2,00  3.200,00  
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rótulo contendo identificação, procedência, 
informação nutricional, lote, validade, quantidade do 
produto, de acordo com Resolução CNNPA nº12/78 
ANVISA. 
Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem com 500g. 

10 Farinha de trigo com fermento 1ª qualidade: Especial 
com fermento, procedente de grãos de trigo sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Não pode estar úmida e 
fermentada, embalada em sacos transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, garantindo a 
integridade do produto, contendo rótulo com 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
lote, validade, quantidade do produto, de acordo com 
Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. 
Validade mínima: 3 meses a partir da entrega. 
Embalagem de 01 kg 

MAR BRAGA KG 365 3,30  1.204,50  

11 Goma de tapioca: De primeira qualidade, nova, lavada, 
livre de impurezas e conservantes. Embalada em saco 
plástico resistente, a vácuo e transparente, contendo 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade de acordo com a RDC 12/78 da 
CNNPA. Embalados e transportados de forma 
adequada. 
Validade mínima: 80 dias a partir da entrega. 
Embalagem de 01 kg. 

MAR BRAGA KG 300 4,30  1.290,00  
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12 Leite em pó Desnatado: Composição máxima de 1,5% 
de gordura, embalado em pacote aluminizado, limpo, 
não violado, resistente, acondicionados em caixa ou 
saco de papelão lacrado, contendo externamente 
identificação, procedência, informação nutricional, 
lote, quantidade do produto, registro no M.A./DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Atender especificações 
técnicas da Portaria nº 369 de 09/97 e Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem 
Animal. 
Validade mínima: 10 meses a partir da entrega. 
Embalagem de 200g. 

MAR BRAGA UND 2.500 3,80  9.500,00  

13 Leite em pó integral: Embalado em pacote aluminizado 
limpo, não violado, resistente, acondicionada em 
caixas ou sacos lacrados, contendo rótulo com 
identificação, procedência, informação nutricional, 
lote, validade, quantidade do produto, registro no 
M.A./DIPOA, carimbo de inspeção do SIF. Atender as 
especificações técnicas da Portaria 369 de 09/97 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
produtos de origem Animal. 
Validade mínima: 10 meses a partir da entrega. 
Embalagem de 200g. 

MAR BRAGA UND 2.000 3,55  7.100,00  

14 Leite em pó integral: Embalado em pacote aluminizado 
limpo, não violado, resistente, acondicionada em 
caixas ou sacos lacrados, contendo rótulo com 
identificação, procedência, informação nutricional, 

MAR BRAGA UND 2.000 3,55  7.100,00  
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lote, validade, quantidade do produto, registro no 
M.A./DIPOA, carimbo de inspeção do SIF. Atender as 
especificações técnicas da Portaria 369 de 09/97 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
produtos de origem Animal. 
Validade mínima: 10 meses a partir da entrega. 
Embalagem de 200g. 

15 Macarrão de sêmola tipo parafuso: Massa alimentícia 
tipo seca, de sêmola, vitaminada isenta de sujidades e 
parasitas. Embalagem resistente, transparente, 
rotulagem contendo identificação, procedência, 
informação nutricional, lote, quantidade do produto, 
lista de ingredientes, data de fabricação, validade, em 
acordo com Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. 
Validade mínima: 06 meses a partir da entrega. 
Embalagem de 500g. 

MAR BRAGA UND 1.000 1,95  1.950,00  

16 Ovo de galinha branco extra: Classe A, tipo 3 grande. 
Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, 
sem manchas, sujidades, cor, odor ou sabor anormais, 
proveniente de avicultor com inspeção oficial, 
devendo atender às exigências do Regulamento 
interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- 
RISPOA/MA, RDC n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. 
Validade mínima: 20 dias a contar no ato da entrega. 
Embalagem com 30 unidades. 

MAR BRAGA CUBA 1.000 7,20  7.200,00  

17 Pão de chá: Composto de farinha de trigo especial, 
água, sal, e fermento químico. Deverão ser 

MAR BRAGA KG 1.500 5,80  8.700,00  
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acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente de forma que o produto seja 
entregue íntegro, contendo no rótulo: identificação, 
procedência, informações nutricionais, lote, validade, 
quantidade do produto. Peso 50 g a unidade. 
Validade mínima: de 72 horas após entrega. 
Embalagem contendo no mínimo 01 kg. 

18 Pão de hamburguer: Composto de farinha de trigo 
especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser 
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, 
resistente e transparente de forma que o produto seja 
entregue íntegro, contendo no rótulo: identificação, 
procedência, informações nutricionais, lote, validade, 
quantidade do produto. Peso 50 g a unidade. 
Validade mínima: de 72 horas após entrega. 
Embalagem contendo no mínimo 01 kg. 

MAR BRAGA KG 1.500 6,00  9.000,00  

19 Polpa congelada, pasteurizada de goiaba: Polpa 
selecionada da fruta isenta de contaminação, 
contendo no rótulo: identificação, procedência, 
informações nutricionais, lote, validade, quantidade 
do produto, registros obrigatórios do ministério 
competente. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação 
vigente da Secretaria da Saúde de acordo com a RDC 
12/78 da CNNPA. 
Validade mínima: de 2 meses a partir da data de 
entrega. 

MAR BRAGA KG 150 4,09  613,50  
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Embalagem mínima de 01 kg 

20 Queijo Muçarela: De 1ª qualidade, produto próprio 
para consumo humano em conformidade com a 
legislação sanitária em vigor. A embalagem original a 
vácuo deve conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricional, 
lote, data de fabricação e validade, quantidade de 
produto, registro no Ministério da Agricultura/SIF, 
carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações 
técnicas da ANVISA. 
Validade mínima: 90 dias a partir da data de entrega. 
Conservação em temperatura de 0 a 7ºc. 
Embalagem de 01 kg 

MAR BRAGA KG 650 17,30  11.245,00  

21 Requeijão: Ingrediente básico, o leite e, de acordo com 
a Portaria n.º 359, de 4 de setembro de 1997 do 
Ministério da Agricultura, o produto só pode ser 
reconhecido dessa forma se for "obtido pela fusão da 
massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, 
obtida por coagulação ácida e/ou enzimática do leite 
opcionalmente adicionada de creme de leite e/ou 
manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. 
Apresentar no rótulo: identificação, procedência, 
informações nutricionais, lote, data de fabricação, 
validade, quantidade do produto. 
Validade mínima: 50 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem de 200g. 

MAR BRAGA UND 400 4,00  1.600,00  

22 Sal Iodado refinado: Iodado, constituído de cristais de MAR BRAGA KG 300 1,17  351,00  
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granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, 
acondicionada em saco plástico, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente identificação, procedência, lote, 
data de fabricação, validade, quantidade do produto, 
número de registro de acordo com Resolução nº 130, 
de 26 de maio de 2003. 
Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem: 01 kg. 

VALOR TOTAL R$     89.325,25  
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