
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

“BOA VISTA DE VOLTA AO TRABALHO” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 

São Sebastião da Boa Vista – Pa. Rua 21 de abril – CEP: 68.820-000 

Fone: (91) 99153-3435 / e-mail: semedssbv.pa@gmail.com  

São Sebastião da Boa Vista, 12 de Abril de 2021. 

Ao Sr. 

Getúlio Brabo de Souza 

Prefeito Municipal 

Assunto: solicitação para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Pregão Eletrônico 

SRP nº 04/2020, realizado pela prefeitura Municipal de Muaná. 
 

            SOLICITAÇÃO DE ADESÃO 

 

É com honra que nos dirigimos a V. Exª. e com o devido respeito e acatamento de estilo, 

SOLICITAR, a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020 oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 

04/2020 realizado pela prefeitura de Muaná, que tem como objeto o Registro de Preço para Eventual 

Aquisição de Gêneros Alimentícios, visto que os itens registrados atendem as necessidades desta 

Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião da Boa Vista/PA. Tal informação foi obtida através de 

consulta no portal TCM,/PA. 

Justificativa:  

 Em virtude da situação de emergência a qual se encontra o Município de São Sebastião da Boa Vista – 

PA., e para atender as demandas geradas pelas solicitações das Unidades de Ensino na realização das suas 

tarefas administrativas e pedagógicas, e se faz necessário a Aquisição de Gêneros Alimentícios. 

Para  darmos provimento ao desenvolvimento das atividades exigidas pelo atual momento, há 

necessidade de adquirir os referidos Gêneros Alimentícios objetivando  suprir as demandas dos servidores 

lotados nas escolas da rede municipal de ensino, bem como aos departamentos agregados à Secretaria 

Municipal de Educação, Departamento de Gestão Pedagógica os quais em sua rotina de atividades, realiza 

encontros de formação com os professores da rede, logo, tal solicitação assume caráter de urgência pois 

não só atenderá as necessidades diárias da própria Semed como também o mínimo necessário para as 

atividades executadas em cumprimento ao calendário de atividades da referida.  

SOLICITO 

1º - A aquisição dos itens abaixo listados: 

            

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MARCA 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Açúcar refinado, isento 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, isento 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 
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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 substâncias terrosas, 

sujidades, corpos estranhos aderidos a superficie externa 

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

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 sobrecocha, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajoso e 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 
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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 

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 e validade. 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 
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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 

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 contendo 300g.em 

vidro, com identificação do produto, marcado 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, de1ª 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 

(moida), 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 
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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 

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 

CREME DE 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 

FARINHA DE 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 1 kg,  

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 
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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 

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 
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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 validadenão 

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 

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 

300 gramas , 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 
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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 

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 tecnica 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 tecnica 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 
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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 

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 

 

Atenciosamente, 

 

 

Jefferson Patrick da Silva Ferreira 

Secretário Municipal de Educação 

JEFFERSON 
PATRICK DA SILVA 
FERREIRA:71053530
234

Assinado de forma digital por 
JEFFERSON PATRICK DA SILVA 
FERREIRA:71053530234 
Dados: 2021.04.12 16:56:25 
-03'00'



 
GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

Endereço: Rua Duque de Caxias s/nº 50 
Email: saudessbv2017@gmail.com - Fone (Fax) 3764 – 1143 

São Sebastião da Boa Vista – CEP – 68.820-000 

Ao Sr. 

Getúlio Brabo de Souza 

Prefeito Municipal 

Assunto: solicitação para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Pregão Eletrônico 

SRP nº 04/2020, realizado pela prefeitura Municipal de Muaná. 

 

ASSUNTO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Pregão Eletrônico SRP nº 04/2020 

realizado pela Prefeitura de Muaná. 

 

Senhor Prefeito 

Honrado em cumprimentá-lo sirvo-me do presente para encaminhar a V. Exª a solicitação de 

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020, cujo objeto é o registro de preços para eventual 

Aquisição de Gêneros Alimentícios, os itens nela contidos suprem nossas necessidades integralmente. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

Compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom andamento dos 

procedimentos administrativos. Visando tender as demandas de consumo de Gêneros Alimentícios 

necessárias para manutenção da alimentação dos pacientes do Hospital Municipal, Unidades e Postos 

de Saúde, e para suprir o consumo mínimo diário dos servidores da Secretaria de Saúde no exercício 

de suas tarefas administrativas, bem como nas atividades extras como reuniões e qualquer outra 

atividade que seja exercida de fora do prédio da Secretaria de Saúde, solicitamos a  aquisição de 

Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, Hospital Municipal, Postos 

e UBS, para que a administração desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor 

prestação de serviço aos munícipes.  

PLANILHA DE ITENS A SEREM ADERIDOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MARCA 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Açúcar refinado isento 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 2.500 GUANABARA R$ 3,90 R$ 9.750,00 

2 
Alho branco ou roxo, embalagem de 

100g, com boa qualidade, validade 

mínimo de 6 meses 

Pct 1.500 ALHOREI R$ 3,50 R$ 5.250,00 

3 

Arroz parbolizado, tipo 1, isento 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 1.000 ZILMAR R$ 4,00 R$ 4.000,00 
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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 600 BR BATATA R$ 8,00 R$ 4.800,00 

5 

Biscoito doce, tipo Maria, massa bem 

assada sem recheio e sem cobertura. 

Embalagens plásticas internas de 400g. 

Validade mínima de 9 meses a contar 

da data de entrega 

Pct 2.250 TRIGOLINO R$ 4,50 R$ 10.125,00 

6 

Biscoito salgado, tipo cream cracker, 

massa bem assada, sem recheio e sem 

cobertura. Embalagens plásticas 

internas de 400g. Validade mínima: 9 

meses a contar da data de entrega 

Pct 2.250 TRIGOLINO R$ 5,20 R$ 11.700,00 

7 

Carne bovina com osso, tipo pá ou 

agulha, congelada, limpa, aspecto: 

próprio da espécie, não amolecida nem 

pegajosa e 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 1.450 
QUALITY 

BEEF 
R$ 16,00 R$ 23.200,00 

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 

fisica ou mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 1.100 BR CEBOLA R$ 7,50 R$ 8.250,00 

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 500 BR CENOURA R$ 7,50 R$ 3.750,00 
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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 450 FAVORITO R$ 35,00 R$ 15.750,00 

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 

sobrecocha, congelada, limpa, aspecto: 

próprio da espécie, não amolecida nem 

pegajosa e 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 3.000 LAR R$ 10,50 R$ 31.500,00 

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 1.500 GAMA LOPES R$ 8,60 R$ 12.900,00 

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 2.700 CCGL R$ 6,49 R$ 17.523,00 

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 1.140 AMALIA R$ 4,00 R$ 4.560,00 

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 840 TRIGOLINO R$ 4,00 R$ 3.360,00 

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 600 MARATA R$ 3,50 R$ 2.100,00 

18 
Pimenta/cominho, pacote com 100 

gramas 
Pct 300 MARATA R$ 1,50 R$ 450,00 
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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 750 SOYA R$ 5,00 R$ 3.750,00 

20 
Pão tipo francês, acondicionado em 

embalagens de até 1kg, c/ unid. de 50g, 

fabricação diária 

Kg 250 MASSALEVE R$ 9,10 R$ 2.275,00 

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 750 NUTRIBOM R$ 10,00 R$ 7.500,00 

22 

Soja tipo proteína texturizada. 

Embalagem de 400g, prazo mínimo de 

validade de 9 meses a contar a partir da 

data de entrega 

Pct 400 NATURALIFE R$ 4,50 R$ 1.800,00 

23 

Sal iodado, tipo refinado, embalagem 

de 1kg, prazo mínimo de validade de 9 

meses a contar a partir da data de 

entrega 

Kg 288 NOTA10 R$ 1,75 R$ 504,00 

24 
Sardinha em conserva, tipo óleo 

comestível. Acondicionadas em latas de 

125g,  

Unid 750 
GOMES DA 

COSTA 
R$ 4,20 R$ 3.150,00 

25 

Vinagre de álcool, em embalagem de 

500ml, caixa de 12 unidades. Validade 

mínima de 12 meses a contar da data de 

entrega 

Unid 1.050 MARATA R$ 3,50 R$ 3.675,00 

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 1.250 BR TOMATE R$ 7,50 R$ 9.375,00 

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 3.000 DIARIO R$ 4,50 R$ 13.500,00 

28 
Manteiga, com sal, apresentação em 

pote plástico de no mínimo 500g, 

conservação 0 a 5c 

Pote 900 PIRANCAJUBA R$ 7,00 R$ 6.300,00 

29 
Margarina tipo I, composição básica 

óleos vegetais polinsaturados, sabor 

com sal, pote plástico com 500g 

Pote 900 PRIMOR R$ 5,35 R$ 4.815,00 

30 Farinha de trigo com fermento Kg 1.000 DONA BENTA R$ 5,62 R$ 5.620,00 

31 Farinha de trigo sem fermento Kg 1.000 DONA BENTA R$ 5,80 R$ 5.800,00 



 
GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

Endereço: Rua Duque de Caxias s/nº 50 
Email: saudessbv2017@gmail.com - Fone (Fax) 3764 – 1143 

São Sebastião da Boa Vista – CEP – 68.820-000 

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 1.000 BR ABACATE R$ 8,00 R$ 8.000,00 

33 
ABOBORA, Fresca e de boa qualidade, 

acondicionadas em basquetas de até 

30kg. 

Kg 400 BR ABOBORA R$ 7,50 R$ 3.000,00 

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 e validade. Isento de 

sujidades, parasitas e larvas.Val. 

mínima: 06 meses a contar da data de 

entrega. 

Pct 150 PIRANCAJUBA R$ 8,00 R$ 1.200,00 

35 

ACHOCOLATADO EM PÓ, 400g,com 

identificação do produto, marca do 

fabricante e prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Pct 400 ITALAC R$ 6,00 R$ 2.400,00 

38 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 

6Unid, com prazo de validade não 

inferior a180dias. 

Unid 500 POLAR R$ 2,50 R$ 1.250,00 

39 
ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote 

com 30Unid,com prazo de validade não 

inferior a180dias. 

Unid 1.250 POLAR R$ 2,00 R$ 2.500,00 

40 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 

20L, com prazo de validade não inferior 

a180dias. 

Unid 2.000 POLAR R$ 6,50 R$ 13.000,00 

41 

ALFACE,Fresca e de boa qualidade. 

Embalagem maço de até1kg 

,acondicionada sem basquetas de 

até10kg. 

Mç 1.150 BR ALFACE R$ 7,50 R$ 8.625,00 

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 1.000 DONA BENTA R$ 9,00 R$ 9.000,00 

43 
ARROZ LONGO FINO-

TIPO"2",embalagem plástica de1kg, 

acondicionado em fardos plásticos 

Kg 1.500 ZILMAR R$ 3,40 R$ 5.100,00 
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transparentes deaté30kg,com prazo de 

validade não inferior a 180dias. 

44 
AZEITE DE DENDE, com prazo de 

validade não inferior a 180 dias 
L 75 MARIZA R$ 9,00 R$ 675,00 

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 1.150 COCINERO R$ 21,00 R$ 24.150,00 

46 

AZEITONA VERDE, em 

conserva,embalagemcontendo300g.em 

vidro, com identificação do 

produto,marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade não 

inferior a180dias 

Unid 900 MARIZA R$ 5,00 R$ 4.500,00 

47 

BANANA PRATA, Fresca e de boa 

qualidade.  Embalagem tipo rede de até 

5kg,  acondicionada sem basquetas de 

até 10kg. 

Kg 2.000 SITIO R$ 7,50 R$ 15.000,00 

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 650 SLIGHT R$ 8,50 R$ 5.525,00 

49 
BETERRABA, de1ª qualidade- Fresco 

e de boa qualidade,isento de fungos e 

sujidade. 

Kg 1.750 
BR 

BETERRABA 
R$ 7,50 R$ 13.125,00 

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 900 TRIGOLINO R$ 6,00 R$ 5.400,00 

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 950 TRIGOLINO R$ 9,00 R$ 8.550,00 

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 1.550 TRIGOLINO R$ 5,00 R$ 7.750,00 

53 

CANELA EM PÓ,contendo 30 gramas, 

com identificação do produto, Marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. 

Pct 2.000 MARATA R$ 4,00 R$ 8.000,00 
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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 2.808 
QUALITY 

BEEF 
R$ 22,50 R$ 63.180,00 

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 1.872 
QUALITY 

BEEF 
R$ 22,50 R$ 42.120,00 

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 400 MARATA R$ 6,50 R$ 2.600,00 

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 400 MARATA R$ 8,50 R$ 3.400,00 

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 200 DR OETKER R$ 6,50 R$ 1.300,00 

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 1.750 
BR CHEIRO 

VERDE 
R$ 6,00 R$ 10.500,00 

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 900 DR OETKER R$ 5,75 R$ 5.175,00 

61 
CHUCHU, de 1ª qualidade - Fresco e 

de boa qualidade, isento de fungos e 

sujidade. 

Kg 900 BR CHUCHU R$ 7,50 R$ 6.750,00 

62 
COCO RALADO E  DESIDRATADO,  

embalagem  plástica  de  

500g,acondicionado  em  fardos 

Pct 550 DUCOCO R$ 3,00 R$ 1.650,00 
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plásticos transparentes de até 05 kg, 

com prazo de validade não inferior a 

180 dias. 

63 

COUVE, Fresca e de boa qualidade. 

Embalagem maço de até 1kg, 

acondicionadas em basquetas de até 10 

kg. 

Mç 3.000 BR COUVE R$ 4,00 R$ 12.000,00 

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 400 LEITE BOM R$ 3,00 R$ 1.200,00 

65 

ERVILHA REIDRATADA, em 

conserva, embalagem contendo no 

mínimo 280g, com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de valida de não 

inferior a 180 dias. 

Pct 750 QUERO R$ 3,00 R$ 2.250,00 

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 1.250 PREDILECTA R$ 3,30 R$ 4.125,00 

68 

FARINHA DE 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 1.000 BRAGANCA R$ 4,50 R$ 4.500,00 

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 1.200 BRAGANCA R$ 4,00 R$ 4.800,00 

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 800 MAISENA R$ 4,50 R$ 3.600,00 

71 

FARINHA DE TAPIOCA, embalagem  

plástica  de  1  kg,  acondicionado  em  

fardos  plásticos transparentes de até 30 

kg, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

Kg 1.000 BR TAPIOCA R$ 4,00 R$ 4.000,00 

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 
Kg 400 DONA BENTA R$ 5,00 R$ 2.000,00 
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identificação do produto de 1 Kg, 

marca do fabricante, prazo de validade 

não inferior a 180 dias 

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 400 DONA BENTA R$ 0,40 R$ 160,00 

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 1.500 GAMA LOPES R$ 9,50 R$ 14.250,00 

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 200 DONA BENTA R$ 5,90 R$ 1.180,00 

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 200 DONA BENTA R$ 3,50 R$ 700,00 

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 400 YOKI R$ 9,00 R$ 3.600,00 

83 

LARANJA COM CASCA 

REGIONAL,de 1ª qualidade - Fresco e 

de boa qualidade, isento de fungos e 

sujidade 

Kg 1.000 BR LARANJA R$ 7,00 R$ 7.000,00 

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 800 ITALAC R$ 4,00 R$ 3.200,00 

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 750 BOM COCO R$ 4,00 R$ 3.000,00 

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 

L 400 PIRANCAJUBA R$ 8,00 R$ 3.200,00 
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possuir selo de inspeção do órgão 

competente.Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega. 

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 500 PIRANCAJUBA R$ 4,00 R$ 2.000,00 

88 
LIMÃO TAHITI, de 1ª qualidade - 

peso médio 60 g, Fresco e de boa 

qualidade casca lisa livre de fungos. 

Kg 800 BR LIMAO R$ 7,50 R$ 6.000,00 

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 1.050 BR MACA R$ 9,00 R$ 9.450,00 

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 800 BR MAMAO R$ 8,00 R$ 6.400,00 

92 
MARACUJÁ, de 1ª qualidade - Fresco 

e de boa qualidade, isento de fungos e 

sujidade 

Kg 800 BR MARACUJA R$ 7,50 R$ 6.000,00 

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 400 PRIMOR R$ 7,00 R$ 2.800,00 
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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 600 MAISENA R$ 11,00 R$ 6.600,00 

95 
MELANCIA, Fresca e de boa 

qualidade, acondicionadas em 

basquetas de até 30 kg 

Kg 1.000 BR MELACIA R$ 4,50 R$ 4.500,00 

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 1.000 BR MELAO R$ 8,00 R$ 8.000,00 

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 300 YOKI R$ 7,50 R$ 2.250,00 

98 

MILHO VERDE EM CONSERVA, 

embalagem com no mínimo 300 gramas 

, com identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade  não inferior a 180 

dias. 

Pote 300 QUERO R$ 3,50 R$ 1.050,00 

99 
MISTURA P/ O PREPARO DE BOLO, 

PCT de 450g, c/ prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Pct 300 DONA BENTA R$ 6,00 R$ 1.800,00 

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 800 PREDILECTA R$ 5,60 R$ 4.480,00 

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 400 REZENDE R$ 7,00 R$ 2.800,00 

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 400 REZENDE R$ 7,50 R$ 3.000,00 

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 200 MARATA R$ 3,40 R$ 680,00 
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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 600 MARIZA R$ 8,00 R$ 4.800,00 

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 400 MASSALEVE R$ 10,00 R$ 4.000,00 

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 5.000 LAR R$ 11,50 R$ 57.500,00 

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 

Kg 600 BR PIPINO R$ 7,50 R$ 4.500,00 
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enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

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

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 75 
BR PIMENTA 

DO REI 
R$ 2,50 R$ 187,50 

111 
PIMENTÃO, de 1ª qualidade; - Fresco 

e de boa qualidade, livre de fungos 

sujidade ; tamanho de médio a grande. 

Kg 400 BR PIMENTAO R$ 7,50 R$ 3.000,00 

112 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca e 

de boa qualidade, isento de fungos e 

sujidade 

Kg 200 
BR 

PIMENTINHA   
R$ 8,50 R$ 1.700,00 

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 1.500 
MARAJO 

POLPA 
R$ 12,00 R$ 18.000,00 

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 1.500 
MARAJO 

POLPA 
R$ 12,00 R$ 18.000,00 

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 1.500 
MARAJO 

POLPA 
R$ 12,00 R$ 18.000,00 

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 1.500 
MARAJO 

POLPA 
R$ 12,00 R$ 18.000,00 
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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 200 PIRANCAJUBA R$ 32,00 R$ 6.400,00 

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 50 PIRANCAJUBA R$ 30,00 R$ 1.500,00 

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 720 GUARANA R$ 7,65 R$ 5.508,00 

120 

REPOLHO BRANCO ,de 1ª qualidade 

- Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade. 

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

121 

SALSICHAS EM CONSERVAS, 

embalado em latas, acondicionado em 

caixa de papelão, com prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 

Kg 200 CARIOCA R$ 5,00 R$ 1.000,00 

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 400 QUERO R$ 4,80 R$ 1.920,00 

123 

SOJA TEXTURIZADA, embalagem 

plástica de 400g, acondicionado em 

caixa ou fardos plásticos transparentes 

de até 05 kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Pct 400 DESERTO   R$ 0,00 
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124 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE 

ACEROLA CONCENTRADO, 

embalagem em garrafas de 500ml, 

acondicionado em caixas de papelão de 

até 12 unidades ou fardo plastico, com 

prazo de validade não inferior a 180 

dias. 

Unid 2.000 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 16.000,00 

125 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE 

CAJÚ CONCENTRADO, embalagem 

em garrafas de 500ml, acondicionado 

em caixas de papelão de até 12 

unidades ou fardo plastico, com prazo 

de validade não inferior a 180 dias. 

Unid 2.000 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 16.000,00 

126 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE 

GOIABA CONCENTRADO, 

embalagem em garrafas de 500ml, 

acondicionado em caixas de papelão de 

até 12 unidades ou fardo plastico, com 

prazo de validade não inferior a 180 

dias. 

Unid 2.000 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 16.000,00 

127 

SUPLEMENTO ALIMENTAR, em pó 

para nutrição oral ou enteral, com ACT-

3, cálcio, proteína e vitamina D, 

hiperprotéica 36g (100 gramas do 

produto) e sem sabor, adicionado de 

fibras (4 gramas). Apresentação: Lata 

de 370g. Produto com validade mínima 

de 8 meses a contar da data de 

recebimento. 

LT 1.008 DESERTO   R$ 0,00 

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 300 DUSUL R$ 26,50 R$ 7.950,00 

VALOR TOTAL   R$ 894.052,50 

 

São Sebastião da Boa Vista (PA), 13 de Abril de 2021. 

Atenciosamente; 

 

_______________________________________ 

BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE  

DEC 009/2021SMS-SSBV 

BENEDITO MORAES BARRETO 
JUNIOR:70139563253

Assinado de forma digital por 
BENEDITO MORAES BARRETO 
JUNIOR:70139563253























 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
“Boa Vista de volta ao trabalho” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
“Humanizando nossas ações, garantindo direitos” 

 

 
 

São Sebastião da Boa Vista, 13 de Abril de 2021. 

Ao Sr. 
Getúlio Brabo de Souza 
Prefeito Municipal 
Assunto: solicitação para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Pregão Eletrônico SRP nº 
04/2020, realizado pela prefeitura Municipal de Muaná. 

 

SOLICITAMOS, a Comissão de licitação a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Pregão 

Eletrônico SRP nº 04/2020, que tem como objeto o Registro de Preço para Eventual Aquisição de 

Gêneros Alimentícios. 

Obtivemos conhecimento em consulta ao Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do 

Municípios do Pará, da referida Ata a qual foi realizada pelo Município de Muaná e através de análise 

dos itens licitados e suas quantidades, e em aprazimento ao Decreto Federal nº 7.892/2013, art.22, §3º, 

alterado pelo Decreto Federal nº 9.448/2018, que nos possibilita a contratação dos quantitativos da ata 

de registro de preços. 

 

Justificativa: 
 A aquisição dos Gêneros se dá em virtude da necessidade de atendimentos as atividades 

executadas pela Secretaria de Assistência Social e com o objetivo de dar agilidade a essas atividades que 

são feitas através das conferências; ações sociais, programa criança feliz, serviço de convivência nos 

CRAS, ações dos CRAS e CREAS. Os itens serão utilizados exclusivamente nas atividades desenvolvidas 

pelo Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único (IGD PBF), Bloco da Proteção Social Básica: CRAS 

(PBF); CRAS Volante (PBV III); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Bloco da Proteção 

Social Especial de Média Complexidade (CREAS) e Bloco de Programas – Programa Primeira Infância no 

SUAS (Programa Criança). 

Certos de que esta Comissão de Licitação possui conhecimento para análise da legalidade do 

processo, realizado pelo Município de Muaná, e que a Adesão trará urgência no atendimento as nossas 

necessidades. 

Segue anexo planilha com itens e quantidades a serem aderidos. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MARCA 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 

1 

Açúcar refinado, isento 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 950 GUANABARA R$ 3,90 R$ 3.705,00 

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

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



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
“Boa Vista de volta ao trabalho” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
“Humanizando nossas ações, garantindo direitos” 

 

 
 

3 

Arroz parbolizado, tipo 1, isento 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 400 ZILMAR R$ 4,00 R$ 1.600,00 

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 300 BR BATATA R$ 8,00 R$ 2.400,00 

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 1.400 TRIGOLINO R$ 4,50 R$ 6.300,00 

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 1.400 TRIGOLINO R$ 5,20 R$ 7.280,00 

7 

Carne bovina com osso, tipo pá ou agulha, congelada, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa e 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 450 
QUALITY 

BEEF 
R$ 16,00 R$ 7.200,00 

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 400 BR CEBOLA R$ 7,50 R$ 3.000,00 

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 55 BR CENOURA R$ 7,50 R$ 412,50 

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 50 FAVORITO R$ 35,00 R$ 1.750,00 

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

Pct 125 MARATA R$ 2,00 R$ 250,00 
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12 

Frango com osso, tipo cocha e sobrecocha, congelada, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa e 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 400 LAR R$ 10,50 R$ 4.200,00 

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 400 GAMA LOPES R$ 8,60 R$ 3.440,00 

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 300 CCGL R$ 6,49 R$ 1.947,00 

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 500 AMALIA R$ 4,00 R$ 2.000,00 

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 150 TRIGOLINO R$ 4,00 R$ 600,00 

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 250 MARATA R$ 3,50 R$ 875,00 

18 Pimenta/cominho, pacote com 100 gramas Pct 110 MARATA R$ 1,50 R$ 165,00 

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 450 SOYA R$ 5,00 R$ 2.250,00 

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

Kg 500 MASSALEVE R$ 9,10 R$ 4.550,00 

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 300 NUTRIBOM R$ 10,00 R$ 3.000,00 

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

Pct 250 NATURALIFE R$ 4,50 R$ 1.125,00 

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

Kg 100 NOTA10 R$ 1,75 R$ 175,00 

24 
Sardinha em conserva, tipo óleo coméstivel. 
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 300 MARATA R$ 3,50 R$ 1.050,00 
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26 

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

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

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 450 DIARIO R$ 4,50 R$ 2.025,00 

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

Pote 500 PIRANCAJUBA R$ 7,00 R$ 3.500,00 

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

Pote 500 PRIMOR R$ 5,35 R$ 2.675,00 

30 Farinha de trigo com fermento Kg 375 DONA BENTA R$ 5,62 R$ 2.107,50 

31 Farinha de trigo sem fermento Kg 1.000 DONA BENTA R$ 5,80 R$ 5.800,00 

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 300 BR ABACATE R$ 8,00 R$ 2.400,00 

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

Kg 250 BR ABOBORA R$ 7,50 R$ 1.875,00 

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 e validade. 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 125 ITALAC R$ 6,00 R$ 750,00 

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

Unid 300 POLAR R$ 2,50 R$ 750,00 

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

Unid 300 POLAR R$ 2,00 R$ 600,00 

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

Unid 750 POLAR R$ 6,50 R$ 4.875,00 

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 450 DONA BENTA R$ 9,00 R$ 4.050,00 
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ARROZ LONGO FINO-TIPO"2",embalagem plástica 
de1kg, acondicionado em fardos plásticos 
transparentes deaté30kg,com prazo de validade não 
inferior a 180dias. 

Kg 500 ZILMAR R$ 3,40 R$ 1.700,00 

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

L 75 MARIZA R$ 9,00 R$ 675,00 

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 400 COCINERO R$ 21,00 R$ 8.400,00 

46 

AZEITONA VERDE, em conserva, 
embalagemcontendo300g.em vidro, com 
identificação do produto, marcado fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior 
a180dias 

Unid 400 MARIZA R$ 5,00 R$ 2.000,00 

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

Kg 50 SITIO R$ 7,50 R$ 375,00 

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 300 SLIGHT R$ 8,50 R$ 2.550,00 

49 
BETERRABA, de1ª qualidade- Fresco e de boa 
qualidade, isento de fungos e sujidade. 

Kg 400 
BR 

BETERRABA 
R$ 7,50 R$ 3.000,00 

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 250 TRIGOLINO R$ 6,00 R$ 1.500,00 

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 300 TRIGOLINO R$ 9,00 R$ 2.700,00 

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 800 TRIGOLINO R$ 5,00 R$ 4.000,00 

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

Pct 600 MARATA R$ 4,00 R$ 2.400,00 

54 

CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA SEM OSSO 
(moida), 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 600 
QUALITY 

BEEF 
R$ 22,50 R$ 13.500,00 
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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 450 
QUALITY 

BEEF 
R$ 22,50 R$ 10.125,00 

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 200 MARATA R$ 6,50 R$ 1.300,00 

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 200 MARATA R$ 8,50 R$ 1.700,00 

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 60 DR OETKER R$ 6,50 R$ 390,00 

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 1.000 
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 450 DR OETKER R$ 5,75 R$ 2.587,50 

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

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

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 150 DUCOCO R$ 3,00 R$ 450,00 

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

Mç 600 BR COUVE R$ 4,00 R$ 2.400,00 

64 

CREME DE 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 200 LEITE BOM R$ 3,00 R$ 600,00 

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 300 QUERO R$ 3,00 R$ 900,00 

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 
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EXTRATO DE SOJA EM PÓ (leite em pó de soja) para 
diluição, acondicionado em embalagem de lata 
aluminizada ou embalagem de polietileno atóxico, 
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. 

Kg 200 DESERTO   R$ 0,00 

68 

FARINHA DE 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 400 BRAGANCA R$ 4,50 R$ 1.800,00 

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 450 BRAGANCA R$ 4,00 R$ 1.800,00 

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 400 MAISENA R$ 4,50 R$ 1.800,00 

71 

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

Kg 400 BR TAPIOCA R$ 4,00 R$ 1.600,00 

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 400 DONA BENTA R$ 5,00 R$ 2.000,00 

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

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 750 GAMA LOPES R$ 9,50 R$ 7.125,00 

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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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 100 YOKI R$ 2,70 R$ 270,00 

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 300 YOKI R$ 9,00 R$ 2.700,00 

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

Kg 600 BR LARANJA R$ 7,00 R$ 4.200,00 

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 800 ITALAC R$ 4,00 R$ 3.200,00 

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 500 BOM COCO R$ 4,00 R$ 2.000,00 

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 LIQUIDO 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 200 PIRANCAJUBA R$ 4,00 R$ 800,00 

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

Kg 150 BR LIMAO R$ 7,50 R$ 1.125,00 

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 240 BR MACA R$ 9,00 R$ 2.160,00 

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 100 FORTALEZA R$ 7,00 R$ 700,00 
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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 300 BR MAMAO R$ 8,00 R$ 2.400,00 

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

Kg 200 
BR 

MARACUJA 
R$ 7,50 R$ 1.500,00 

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 340 MAISENA R$ 11,00 R$ 3.740,00 

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

Kg 300 BR MELACIA R$ 4,50 R$ 1.350,00 

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 300 BR MELAO R$ 8,00 R$ 2.400,00 

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 200 YOKI R$ 7,50 R$ 1.500,00 

98 

MILHO VERDE EM CONSERVA, embalagem com no 
mínimo 300 gramas , 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 150 DONA BENTA R$ 6,00 R$ 900,00 

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 150 PREDILECTA R$ 5,60 R$ 840,00 

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 200 REZENDE R$ 7,00 R$ 1.400,00 

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 200 REZENDE R$ 7,50 R$ 1.500,00 
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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 

104 

OVOS tipo extra, classe A, branco, embalagem com 30 
unidades, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso médio de 50 g. 
Apresentar SIF/DIPOA. 

CB 100 DESERTO   R$ 0,00 

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 400 MARIZA R$ 8,00 R$ 3.200,00 

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 1.500 LAR R$ 11,50 R$ 17.250,00 

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 300 BR PIPINO R$ 7,50 R$ 2.250,00 
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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 150 BR PERA R$ 9,00 R$ 1.350,00 

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 100 
BR PIMENTA 

DO REI 
R$ 2,50 R$ 250,00 

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 50 
BR 

PIMENTINHA   
R$ 8,50 R$ 425,00 

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 750 
MARAJO 
POLPA 

R$ 12,00 R$ 9.000,00 

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 750 
MARAJO 
POLPA 

R$ 12,00 R$ 9.000,00 

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 750 
MARAJO 
POLPA 

R$ 12,00 R$ 9.000,00 

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 750 
MARAJO 
POLPA 

R$ 12,00 R$ 9.000,00 

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 100 PIRANCAJUBA R$ 32,00 R$ 3.200,00 

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 50 PIRANCAJUBA R$ 30,00 R$ 1.500,00 
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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 250 GUARANA R$ 7,65 R$ 1.912,50 

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

Kg 150 BR REPOLHO R$ 7,50 R$ 1.125,00 

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 

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 200 QUERO R$ 4,80 R$ 960,00 

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 200 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 1.600,00 

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 200 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 1.600,00 

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 200 DAFRUTA R$ 8,00 R$ 1.600,00 

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 150 DUSUL R$ 26,50 R$ 3.975,00 

VALOR TOTAL R$ 317.847,00 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES 

Sec. Mun. Assistência Social 

Decreto nº 007/2021-PMSSBV 
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