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&Belem/PA 30 de setenrbro de 2

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer

Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Transporte

llecretaria Municipal de Obras públicas

iief.: Ao Processo Adrninistrativo nq 109/2019

PT DI DO DE REEQU I LígHIO TCOruÔMICO-FINANCEIRO

A CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA ElRELI, inscrita sob o CNpJ ns 29,295.369/000L-50, sediada no

Municipio de Belém, no Conjunto Maguari, Alameda 07, casa na 35, CEP 6G823-067, vem, por seu representante

legal, apresentar PEDIDO DE REEQUILíBRlo ECoNÔMlco FINANCE|Ro da homologação de resultado oriunda 6o

certame Iicitatório, conforme segue.

A empresa sagrou-se vencedora na licitação em sua modalidade pregão eletrônico ns 00g/20ig - pllslp,

cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas as Secretaria Municipal de Saúcje.

Entretanto, o valor global firmado através do Contrato 69l2OIg assinado em 25 de junho de 2019, não rirais

:;e compactua com o valor de mercado, uma vez que conforme se comprovará na sequência, o valor cot.acio,i Lrpoc;

da licitação estava a maior, tendo em vista que alguns itens sofreram diminuição de preço, conforme se derno.srur

pela planilha de preço em anexo.

Deste modo, requeremos o reequilíbrio econômico financeiro, para reduzir o valor global contratado, cjer

modo a favorecer está PMSIP, diminuindo 1.0,19% (dez virgula dezenove por cento) corrforme planilha e11 anexo.

Nestes termos,

Pede deferimento.

./ .ü ^,í1,. \.'yô-*

CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIREI.I

CN PJ : 29.295.369i0001-50
ANTONIO JOSÉ TAPAJOS DA SILVA

CPF: 707.157.852-49
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ALHO lN NATURA Buibo inteiro nacionat, boa qualidade,
firme e intacto.Com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios,
firme e intacta, livre de resÍduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem de 1 kg acondicionada em
saca de serapilheira

R$ 17,30

ABOBORA lN NATURA Fresco, de primeira, tamanho
coloraçáo uniforme, firme e intacto, isento de enfermidades,
materíal terroso e umidade externa anormal, livre
resÍduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem

físicos e mecânicos oriundo do manuseio
nsporte. Embalagem de 20 kg, acondicionada em saca

AÇUCAR REFINADO, VALTDADE: o produto deve
data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de
entrega. Embalagem: primária plástica transparente,
atóxica resistente com 01 kg. Embalagem secundária
Fardo plástico transparente até 30 kg.

ARROZ PARBOLIZADO validade de no mÍnimo 06 meses,
partir da data do recebimento, com registro do Mini
Agricultura. Embalagem: primária plástica transparente,

atoxica resistente com 01 kg. Enrbalagem secundária -
Fardo plástico transparente ate 30 kg

R$ 4,35

BATATA lN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e sabor
proprios, firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de Z0
acondicionada em saca de serapilheira..

BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA
basicamente Farinha de trigo enriquecida com ferro e áci

, açúcar, gordura vegetal, creme de milhc,
invertido, sal, cacau em pó, fermentos quím

icarbonato de amônio) e bicarbonato de sodio,
lecitina de soja, arornatizante, acidulante,

láctico e aromatizante, contóm glúten. Valor calo
131 kcal, carboidratos 239, proteínas 2,2g, gorduras totais
3,39, gorduras saturadas 1,49, gordura trans 09, colesterol
09, fibra alimentar 0,59 ferro 1mg e sodio 99mg. Devem
estar de acordo com as exigências da Legislaçáo Sanitária
em vigor no PaÍs ANVISA/MS. VALIDADE: o produto cieve
conter data de fabricaçâo de até 30 dias anteriores à clata
de entrega. Embalagem: Primária - plástica atóxica
400 gramas. Embalagem: secundária - caixa de
com 4 kg.

R$ 6,80
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VALOR UNITÁRIO

ATUAL

2 KG 161

3 t(G 249 3,06R$

4 KG 486 5,05R$

b KG 810

12 KG 174 5,49R$

IJ KG 25
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BISCOITO SALGADO 'I-IPO CREAM CRACKER
VALIDADE: o produto derre conter data de fabricação de
até 30 dias anteriores à data de entrega.Embalgem
primária: plástica atoxica conr 4009. Embalagem
secundária: caixa de papelâo conr 4 kg.

KG 149

\i-çr

n$ 9,75

15

CAFE EM PO, Produto torrado e rnoído, com categora de
qualidade tradicional devem apresentar aroma e sabor
característico do produto, podendo ser suave ou intenso.
Embalagem primaria individual de 500q

KG 249 R$ 13,62

16

CHARQUE PONTA DE AGULHA (CARNE SALGADA
CURADA, DESSECADA SEM SALMOURA) Embatagens
plásticas a vácuo de 01 ate 05 kg sem salmoura,
acondicionadas em caixas de papelão transportando total
de 30 kg.

KG 149 n$ 30,43

17

CARNE BOVINA CONGEI-ADA MOIDA TIPO
[4USCULO Carne bovina, moída, congelada obtí<la de
massas musculares, recortes de desossa de cortes
dianteiro. VALIDADE: o produto deve conter data de
fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem prrmária: individual de 5009 a vácuo em sacos
plásticos de polietileno liso, atoxico cl rotulo interno.
Embalagem secundária: Caixa de papeláo ondulado de
capacidade ate '15 Kg. Mantida sob congelamento a -18oc.

KG 1.000 23,36R$

CALDO / CARNE E LEGUMES TIPO SAZON OU SIMILAR:
Embalagem cl 1x 1149. Caldo de carne e legumes, sabores
variados, embalagem de 1149, validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega.

UND 204 CI,§'!R$

20

CEBOLA Branac Com aspecto, cor, cheiro e sabor
proprios, firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas. Einbalagem de 10 kg
acondicionada em saca de serapilheira

KG 200 R$ 5,72

21

CARNE BOV|NA; CORTADO EM BIFE; resfriado, com
aspecto, cor, cherro e sabor proprio; pesando entre 4 e ôkg;
embalagern primaria á vácuo em plástico transparente,
contendo todas as informaçÕes clo produto como corte
procedência (frigorífico fornecedor); embalagem
secundária. de papelão ondulado tendo rotulagem de
acordo coma legislação viEente número do lote, data de
produçáo e a data de validade

KG 1.000 R$ 28,38

DESCRçÃO E ESPEctrrcAÇOES ,
,. 

UNB
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CARNE BOVINA CONGELADA CORTE DIANTEIRO
MAGRO Obtida de cortes dianteiro contendo no máximo
10o/o de gordura. Deve apresentar-se com aparêncra
propria, sabor proprio, cor vermelha brilhante sem manchas
esverdeadas e odor característico. Durante o
processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação
do excesso de gordura, cartilagem e aponeuroses), com
etiquetas de identificaçâo (validade, peso, procedência,
número do registro no SIF ou SIE) em cada embalagem.
Embalagem primária: individual de até 1.0009 a vácuo em
sacos plásticos de polietileno liso, atoxico c/ rotulo interno.
Embalagem secundária. caixa de papeláo ondulado de
capacidade ate 15k9, mantÍda sob congelamento a -180 c.

KG 1.200 R$ 21,00

a.)
LJ CEBOLINHA lN NATURA Pacote de 1209 MAÇO IJ R$ 2,83

24

CENOURA lN NATURA Embalagem: Com aspecto, cor,
cheiro e sabor proprios, firme e intacta, livre de resÍduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embaiagem de
10 kg acondicionada em saca de serapilheira.

KG 199 R$ 5,42

1E

COUVE lN NATURA: Com aspecto, ccr, cheiro e sabor
proprios, firme e intacta, livre de resÍduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de março de
2009 acondicionada em basquesta, no maximo de 5 kg.

MAÇO 249 3,00R$

26

COENTRO lN NATURA : Com aspecto, cor, cheiro e sabor
proprios, firme e intacta, livre de resÍduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de março de
2009 acondicionada em basquesta, no maximo de 3 kg.

MAÇO 249 R$ 4,11
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COLORAU Colorífico em po fino homogêneo, obtido de
ftutos maduros de urucurr, limpos. Cor. vermelho intensa,
com cheiro e sabor pr"oprios para consumo humano e em
conformiclade com a legisiação em vigor. Enrbalagem
primária: plastica com 500 q.

KG 4B R$ 8,33

EXTRATO DE TOMATE: Molho elaborado a partir das
partes comestíveis do tomate adicionado de especiarias,
sal e açúcar.. VALIDADE: o produto deve conter data de
fabricaçâo de ate 120 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem primária de até 5009. Embalagem secundária:
caixa de papelâo ate 10 kq.

KG 23 R$ 9,95

34
FARINHA DE TRIGO Cl FERMENTO Embalagem plástica
de 1kg, acondicionados em embaiagens totalizando 30kg
de peso líquido.

KG 2.5 R$ 4,70

35
FARINHA DE TRIGO SEM/ FERMENTO Embatagem
plástica de 1kg, acondicionados em embalagens totalizando
30kq de peso líquido.

KG 2.5 RS 4,33

36

FARINHA DE MANI]IOCA REGIONAL TIPO I DE 1A

qualidade, sem conservante, de coloraçâo branca ou
amarela, isento de matéria ou corpos estranhos e livre de
umidade e fragmentos, acondicionada em embalagem
transparente de 30 (trinta) kg, devendo apresentar data de
fabricação.

KG 650 R$ 3,70
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IFRANGO CONGELADO trufftnA ,rrao tenrperaOo
com pele e osso, com adiçáo de água de no máximo 4%,
aspecto proprio, nâo amolecida e nem pegajosa, cor propria
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor proprio, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com etiquetas de
identificaçáo (validade, peso, prr:cedência, número do
registro no SIF ou SIE) em cada Embalagem apropriada á
vácuo de até 10009, mantido sob congelamento a-1Bo c,
acondicionada em caixa de papelão de ate 20kg.
embalagern

KG 1.150

4A

FEIJÃO TIPO CAVALO Feijâo tipo 1 carioquinha,grãos de
tamanho e tbrmas naturais, claros, maduros, limpos, isento
de nraterial terroso, sujidarJes e mistura de outras
variedades e especies Devem estar de acordo com as
exigências da Legislaçáo Sanitária em vigor no país
ANVIStuMS. VALIDADE: o produto deve conter data de
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem. primária plástica transparente, atoxica
resistente com 0í kg. Embalagem secundária - fardo
plástico transparente com até 30 kg.

500

41

FEIJAO CARIOCA, grãos de tamanho e formas naturais,
claros, maduros, limpos, isento de material terroso,
sujidades e mistura de outras variedades e espécies
Devem estar de acordo com as exigências da Legislação
Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. VAL|DADE. o
produto deve conter data de fabricaÇáo de até 120 dias
anteriores à data de entrega. Embaiagenr. primária plástica
transparente, atoxica resistente com 01 kg. Embalagem
secundária - fardo plástico transparente com até 30 kg.

KG 500 R$ 9,13

43
LIMAO lN NATURA Embalagem primária plástica com 30
unid. UND s00 R$ a,52

47

MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA: VALIDADE: O

produto deve conter data de fabricaçláo de até 120 dias
anteriores à data de entrega. Embalagem primária:
plásticos, atoxico/unidade de 500 gramas. Embalagem
secundária: fardo plástico transparente ate 10 kg.

KG 400 R$ 5,20

48

MACARRÃO PARAFUSO. VALTDADE: o prcduto deve
conter data de fabricaçáo de até 120 dias anteriores à data
de entrega, Embalagem primária: plásticos, atoxico/unidade
de 500 gramas. Embalagem secundária: fardo
plástico transparente ate 10k9.

KG 100 R$ 7,73

49
MOLHO TIPO SHOYU: Ernbalagern: frasco com 900 nrl,

çlqtqQq fabricação e prazo de validade
UND 59 R$ g,og

52

MANTEIGA Embalagern primaria plástica de 5009. Cor,
odor e sabor proprio sem ranÇo, consistência característica
e aspecto homogêneo, sem apresentar mofo na superiÍcie
ou "aspecto derretido". (Pote de 5009)

KG 50 R$ 69,64.

55

MAXIXE: Prociuto Íresco e com grau de maturaçáo
intermediária. Apresentar odor agradável, consistência
firme, não apresentar perfuraçÕes, machucados orl
manchas.

KG 100 R$ 8,21
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DESCRçÃO E E§PECIr}CAçOES

OLEO DE SOJA REFINADO Produto alimentÍcio refinado
de acordo com os padrões legais. VALIDADE: o
deve conter data de fabricação de ate 120 dias anteriores à
data de entrega. Embalagem primária de até 900 ml.
Embalagem secundária: caixa cle papelâo até 20 unidades.

OVO DE GRANJA BRANCO Embalagem prirnaria de
lão contendo dúzia

PAO tipo Frances de 50grs, embalagem plastica, com 50

PIMENTA COMINHO, embalagem de 5009
acondicionados e pacotes com ate 10 unidades,
PEPTNO EXTRA AA (COMPR|MENTO ENTRE 20 E 25
CM), pepino; extra AA (comprimento entre 20 e 25cm);
casca com coloraçâo verde escura, textura da
crocante; o lote deverá apresentar homogeneidade visua
de tamanho e coloração; não apresentar os defeito
podridão, ferimento, deformação grave; passado, virose,
murcho
PIMENTAO VERDE, Com aspecto, cor, cheiro e sa
proprios, firme e intacta, livre de resíduos de fertilizairtes,
sujidades, parasitas e laruas. Embalagem primaria plástica

REPOLHO Com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios, firme
intacta, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,

parasitas e larvas. Embalagem primaria plástica contendo 1

Refrigerante em garrafa PET 2litros, Embalagem plástica
tendo 6 unidades.

SAL Refinado iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio
e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de
conchas. Produzido e embalado em conformidade com a
legislação vigente.. VALIDADE. o produto deve conter data
de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem: primária plástica transparente, atoxica
resistente com 0'l kg. Ernbalagem secundária - Fardo
plástico transparente até 30 kg

SALSICHA TIPO HOT DOG embalagen com 2kg -
Salsicha, tipo hot dog. O produto deverá estar congelado e
embalado a vácuo em embalagem plástica flexÍvel, atoxica,
transparente e resistente ao transporte e armazenamento

É
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R$

5,51

17,83

0,8{

27,81

8,00

FILE DE PEIXE CONGELADO: (filetado) de primeira
qualidade, íntegro, sem espinhas, congeladc por processo
rápido, não apresentando qualquer sinal de
descongelamento, peças com '180 gramas ceda, embalado
poi" interfolhamento plàstico por canrada, em caixas de
papeláo com 20, 25 quilos, contendo dados do fabricante,
date da fabricação e prazo de validade. carimbo do SIF ou
MA - ministério da agricultura

KG

100

;]

--t

TOMATE
proprios, r

sujidades,

lN NATURA Com aspecto, cor, cheiro e sabor
firme e intacta, livre de resÍduos de fertiiizantes,
, parasitas e larvas.Embalagem prirnaria plástica

*--l
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56 UND 248

q7
DUZIA 148

5B UND 1 .500

59 '150

65 KG 75 Í 0,09RS

66 KG 3,74R$

67 KG 115 R$

69

70

KG toz R$

LITROS 50 5,80R$

71 KG 100 3,50R$

73 KG 500 R$

75 KG 249 R$
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LEITE EM PO INTEGRAL: Embatagem ptástica de 2009,
condicionados em fardos totalizando 1Okg de peso líquido.
Embalagem primária alumiada de 2009. Embalagem
secundária: fardo de papel de ate '10 kq.

kg 250

','t"-.- agaÉ

n$ 34,50

78

vTNAGRE (FERMENTADO ACETTCO DE ALCOOL)
Produto translúcido e de cor, sabor e odor característico.
Valor energético 3kcal, carboidratos 0,0289, proteínas 0,69,
gorduras totais 09, gorduras saturadas 09, gorduras trans
09, fibras 0g e sodio 09. Devem estar de acordo com as
exigências da Legislaçâo Sanitária em vigor no País
ANVISA/MS. VALIDADE; o produto deve conter data de
fabricação de até 120 dias anteriores a Cata cle entrega.
Embalagem primária de até 750 ml. Embaiagem
secundária: caixa de papelão ale 20 unidades.

LITRO í99 R$ 3,95
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VALOR IIEM A
REPACTUAR

17,30 o%

3,06 o%

3,í0 -39%

3,76 -1-4%

5,49 a%

ô,80 o%
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VALOR ITEM A

REPACTUAR

8,00 -9%

13,62 0%

30,43 o%

23,36 o%

0,51 0%

5,72 0%

28,38 o%
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VALOR ITEM A

REPACTIJAR

20,50 -2%

2,83 o%

5,42 0%

3,00 0%

4,11 0%

8,33 0o/o

9,95 o%

4,50 -4%

4,2A -3%

3,70 a%
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VALOR }TEM A

REPACTIJAR

9,30 -6%

5,50 -39%

6,35 -34%

0,52 0%

5,20 a%

7,73 a%

9,08 o%

48,00 -31%

9,21 a%
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VALOR ITEM A

REPACTUAR

5,51 o%

77,83 0%

0,81 0%

22,8A -18%

10,08 o%

3,70 o%

6,35 0%

4,50 -20%

5,50 trot

0,80 -77%

8,00 a%

6,58 o%
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VALOR ITEM A

REPACTUAR

26,50 -23%

3,95 o%

438,97

.'!0,19%
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