
 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

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

 

São Sebastião da Boa Vista-Pa, 11 de Fevereiro de 2022. 

 

Ao  
 
SETOR DE LICITAÇÕES 
 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 

 

     Apresentando-lhe nossas cordiais saudações, venho por meio deste dar ciência da 

necessidade de Aquisição de Gêneros Alimentìcios para suprir as necessidades do Gabinete, 

Secretaria de Administração e Finanças e demais Secretarias vinculadas à Prefeitura. 

 

 

JUSTIFICATIVA: A aquisição dos bens elencados na planilha de referência anexa para 

aquisição de material de consumo justifica-se pela necessidade de adquirir Gêneros 

Alimentìcios para manutenção das atividades institucionais e administrativas da Prefeitura e 

Secretarias vinculadas, mantendo assim a continuidade dos serviços públicos, ofertados a 

população deste município, desenvolvidos por servidores municipais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

   

Silvia Mônica Cruz 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIA MONICA DA 
COSTA 
CRUZ:57466475272

Assinado de forma 
digital por SILVIA 
MONICA DA COSTA 
CRUZ:57466475272



 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

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

 

PLANILHA DE REFERÊNCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

GABINETE 
QUANT. 

ADMINIST 
QUANT. 

ESPORTE 
QUANT.
PESCA 

QUANT. 
CULTURA 

QUANT. 
PRODUÇÃO 

QUANT. 
URBANISMO 

QUANT. 
TOTAL  

1 

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

Pct 100 300 80 50 100 50 100 780 

2 

AÇUCAR 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. 

KG 720 360 360 360 540 360 540 3240 

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 360 360 180 180 180 360 360 1980 

4 

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 100 100           200 

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 360 360 180 180 360 180 360 1980 

6 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER , 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 160 300 60 60 60 90 120 850 

7 

CARNE BOVINA COM OSSO, tipo pá 
ou agulha, congelada, limpa, aspecto: 
próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa 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 300 600 200 100 300 200 200 1900 

8 

CARNE BOVINA IN NATURA DE 
PRIMEIRA SEM OSSO, 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 1.200 200 100 200 200 300 2800 
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9 

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 300 300 100 100 150 150 200 1300 

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 360 720 100 50 180 100 100 1610 

11 

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 300 400         50 750 

12 
COLORÍFICO EM PÓ, pacotes de 

100g, boa qualidade, prazo de 
validade mínima de 6 meses 

Pct 25 40 5 5 5 10 10 100 

13 

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 30 30           60 

14 

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 30 30           60 

15 

FARINHA DE   MANDIOCA  PARA 
FAROFA, branca tipo  "1",   ,       
embalagem   plástica 
de1KG,acondicionado em fardos 
plásticos transparentes de até 30 kg, 
com prazo de validade mínima de 05 
meses. 

Kg 90 150           240 

16 

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 300 450 60 60 90 120 120 1200 

17 

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 400 1.200 100 50 100 120 100 2070 

18 

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. 

UNID 300 600 200 100 200 150 200 1750 
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19 

MACARRÃO COM 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 100 200 50 50 50 60 70 580 

20 

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 200 720 200 200 300 200 300 2120 

21 

MASSA PRA SOPA COM 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 30 20           50 

22 

ÓLEO DE SOJA 
REFINADO,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 240 480 20 20 40 80 20 900 

23 

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 300 500 0 0 0 0 0 800 

24 
PIMENTA/COMINHO, pacote com 100 
gramas 

Pct 40 20           60 

25 
PIMENTÃO, de 1ª qualidade; - Fresco 
e de boa qualidade, livre de fungos 
sujidade; tamanho de médio a grande. 

Kg 50 150           200 

26 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca e 
de boa qualidade, isento de fungos e 
sujidade 

Kg 25 25           50 

27 

PÓ DE CAFÉ, tipo I,  torrado e moído, 
apresentação pó homogêneo, tipo 
embalagem plástica, normas técnicas 
laudo classificação de café feito pela 
ABIC, pacote com no mínimo 500g 

Pct 720 360 360 360 360 360 360 2880 

28 

SAL IODADO, tipo refinado, 
embalagem de 1kg, prazo mínimo de 
validade de 9 meses a contar a partir 
da data de entrega 

Kg 60 150 30 30 30 30 30 360 

29 

SALSICHAS EM CONSERVAS, 
embalado em latas de 300 gramas, 
acondicionado em caixa de papelão, 
com prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

LATA 43 53           96 
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30 
SARDINHA EM CONSERVA, tipo 
óleo comestível. Acondicionadas em 
latas de 125g,  

Unid 200 600 50 50 100 100 150 1250 

31 

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 300 500           800 

32 

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 100 80           180 

33 

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 100 100           200 

34 

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 50 60 10 10 10 30 30 200 

35 

VINAGRE DE ÁLCOOL, em 
embalagem de 500ml, caixa de 12 
unidades. Validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega 

Unid 120 240           360 

 

 

 

 

Silvia Mônica Cruz 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 

SILVIA MONICA DA 
COSTA 
CRUZ:57466475272

Assinado de forma digital 
por SILVIA MONICA DA 
COSTA CRUZ:57466475272
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Ao 

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

ASSUNTO: Aquisição de gêneros alimentícios 

 

Senhor(a), 

 

 

Honrado em cumprimentá-la sirvo-me do presente para encaminhar a v.sª a Planilha (em anexo) 

composta de itens e quantidades, para realização de Processo Licitatório, com objetivo de Aquisição de 

Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE no abastecimento alimentos para o ano de 2022, sendo que a mesma é responsável por uma 

equipe ampla de limpeza urbana, ficalização ambiental urbana e rural, monitoramento e Licenciamento 

ambiental e eventos de educação ambiental e necessita dessa aquisição para dar suporte aos trabalhos. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 

A solicitação justifica-se em decorrencia das necessidades de aquisição dos supracitados objetos, para o 

pleno funcionamento das atividades diárias desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente necessita de abastecimento de alimentos para dar suporte aos 

eventos de educação ambiental urbana e rural, fiscalização e reuniões da SEMMA, sendo que a mesma 

é responsável pela equipe de limpeza urbana, ficalização ambiental urbana e rural, monitoramento e 

Licenciamento e necessita de alimentação. 

 

 

São Sebastião da Boa Vista (PA), 10 de Fevereiro de 2022. 

 

 

Atenciosamente; 

 

 

 

 

 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Francisco Fernandes Barbosa 

Dec. n° 008/2021 GP/PMSSBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO 
FERNANDES 
BARBOSA:52109674334

Assinado de forma 
digital por FRANCISCO 
FERNANDES 
BARBOSA:52109674334
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ANEXO 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. 
QUANT. 

ESTIMADA 

1 
ACHOCOLATADO EM PÓ, 400g,com identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de validade não inferior a 180 dias. 
Pct 100 

2 

AÇUCAR 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. 

KG 360 

3 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 6Unid, com prazo de validade 

não inferior a180dias. 
PCT 500 

4 
ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote com 30Unid,com prazo de validade 

não inferior a180dias. 
PCT 100 

5 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L, com prazo de validade não 

inferior a180dias. 
Unid 120 

6 
ALHO BRANCO OU ROXO, em embalagem de 100g, com boa 

qualidade, validade mínima de 6 meses 
KG 5 

7 

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 200 

8 

AZEITONA VERDE, em conserva, embalagem contendo 300g.em 

vidro, com identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade não inferior a 180dias 

Unid 100 

9 
BANANA PRATA, Fresca e de boa qualidade.  Embalagem tipo rede 

de até 5kg,  acondicionadas em basquetas de até 10kg. 
Kg 100 

10 

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 100 

11 
BETERRABA, de 1ª qualidade- Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade. 
Kg 50 

12 

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 50 

13 

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 50 

14 

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 500 

15 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER , embalagem Pct 700 
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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. 

16 
CANELA EM PÓ, contendo 30 gramas, com identificação do produto, 

Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Pct 20 

17 

CARNE BOVINA COM OSSO, tipo pá ou agulha, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 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 300 

18 

CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA SEM OSSO, 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 500 

19 

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 

20 

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 50 

21 

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 25 

22 

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 250 

23 

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 50 

24 
COLORÍFICO EM PÓ, pacotes de 100g, boa qualidade, prazo de 

validade mínima de 6 meses 
Pct 50 

25 

CREME DE  LEITE TRADICIONAL,  contendo  no  mínimo  200g,  

com identificação  do  produto, marca do fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade  não inferior a 180 dias. 

Unid 100 

26 

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. 

UNID 100 
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27 

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. 

UNID 100 

28 

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 50 

29 

FARINHA DE   MANDIOCA  TIPO D'AGUA ,branca tipo "1",   

embalagem   plástica   de 1KG,acondicionado em fardos plásticos 

transparentes de até 30 kg, com prazo de validade mínima de 05 meses. 

Kg 100 

30 

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 200 

31 

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 50 

32 
FUBÁ DE MILHO, embalagem de até 1 kg com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 180 dias. 
UNID 200 

33 

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 200 

34 

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. 

UNID 1.000 

35 

MACARRÃO COM 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 300 

36 
MANTEIGA COM SAL, apresentação em pote plástico de no mínimo 

500g, conservação 0 a 5c 
Pote 300 

37 

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 500 

38 

MASSA PRA SOPA COM 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 300 

39 

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 100 

40 

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. 

UNID 100 

41 
MISTURA P/ O PREPARO DE BOLO, PCT de 450g, c/ prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 
Pct 50 
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42 

MISTURA PARA 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 100 

43 

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, contendo até 340gramas, 

com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

UNID 50 

44 

MORTADELA/CARNE SUÍNA, cozida com 100% de CARNE 

SUÍNA, resfriado entre 0 e 4ºc,embalado em peças individualmente, 

reembalado em caixa de papelão cintada,  com validade mínima de 60 

dias. 

Kg 50 

45 

ÓLEO DE SOJA REFINADO,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 100 

46 

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 100 

47 

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 150 

48 PIMENTA/COMINHO, pacote com 100 gramas Pct 100 

49 

PÓ DE CAFÉ, tipo I,  torrado e moído, apresentação pó homogêneo, 

tipo embalagem plástica, normas técnicas laudo classificação de café 

feito pela ABIC, pacote com no mínimo 500g 

Pct 750 

50 

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 150 

51 

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 25 

52 

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 

PCT 250 
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da data de entrega. De acordo Lei Federal No 8.918/94, Pacote com 6 

Unidades. 

53 
SAL IODADO, tipo refinado, embalagem de 1kg, prazo mínimo de 

validade de 9 meses a contar a partir da data de entrega 
Kg 100 

54 

SALSICHAS EM CONSERVAS, embalado em latas de 300 gramas, 

acondicionado em caixa de papelão, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

LATA 150 

55 
SARDINHA EM CONSERVA, tipo óleo comestível. Acondicionadas 

em latas de 125g,  
Unid 250 

56 

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 200 

57 

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 

58 

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 50 

59 
VINAGRE DE ÁLCOOL, em embalagem de 500ml, caixa de 12 

unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega 
Unid 150 

FRANCISCO FERNANDES 
BARBOSA:52109674334

Assinado de forma digital 
por FRANCISCO FERNANDES 
BARBOSA:52109674334
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S O L I C I T A Ç Ã O  

 

 

Ao  

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

 

           Senhoras, 

 

Honrado em cumprimentá-las, sirvo-me do presente para encaminhar a v.sª 

planilha com itens e quantidades de Gêneros Alimentícios, os quais deverão ser 

licitados para atendimento das demandas necessárias a esta Secretaria Municipal de 

Educação para o ano de 2022; neste sentido, SOLICITAMOS a contratação de Empresa 

que possa fornecer tais produtos, em virtude de serem primordiais e necessários no dia – 

a – dia desta SEMED/SSBV, assim como, de suas Unidades Escolares.   

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

 O Município de São Sebastião da Boa Vista – PA, possui em sua rede de ensino 

um total de 6.641 (seis mil, seiscentos e quarenta e um) alunos, distribuídos em 41 

(quarenta e um) escolas e 03 (três) anexos escolares. Diante deste contexto, é preciso 

atender às necessidades geradas pelas demandas e solicitações das Unidades de Ensino 

na realização das suas tarefas administrativas e pedagógicas. Sendo assim, para darmos 

conta do desenvolvimento das atividades programadas e exigidas para o ano de 2022, há 

necessidade de adquirir os referidos produtos para distribuir às escolas da rede, bem 

como aos departamentos agregados à esta Secretaria Municipal de Educação. Ademais, 

pelo fato de o ano letivo de 2022 está previsto para iniciar no dia 14 de Fevereiro de 

2022, o Departamento de Gestão Pedagógica desta Secretaria Municipal de Educação 

fará os encontros de formação com os professores da rede a partir da primeira semana 

do mês de fevereiro de 2022, logo, tal solicitação assume caráter de urgência pois não só 

atenderá as necessidades diárias da própria Semed mas também as necessidades 

alimentícias por ocasião das formações pedagógicas em nossas escolas. 
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São Sebastião da Boa Vista (PA), 24 de Janeiro de 2022. 

 

 

           Atenciosamente; 

 

 

 

Jefferson Patrick da Silva Ferreira 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFFERSON PATRICK 
DA SILVA 
FERREIRA:71053530234

Assinado de forma digital 
por JEFFERSON PATRICK 
DA SILVA 
FERREIRA:71053530234
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PLANILHA COM ITENS E QUANTIDADES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. 
QUANT. 

ESTIMADA 

1 

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 700 

2 
ABOBORA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em basquetas 

de até 30kg.  
Kg 300 

3 
ACHOCOLATADO EM PÓ, 400g,com identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de validade não inferior a 180 dias. 
Pct 600 

4 

AÇUCAR 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. 

KG 2.100 

5 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 6Unid, com prazo de validade 

não inferior a180dias. 
PCT 700 

6 
ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote com 30Unid,com prazo de validade 

não inferior a180dias. 
PCT 700 

7 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L, com prazo de validade não 

inferior a180dias. 
Unid 1.300 

8 
ALFACE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de até 1kg 

,acondicionadas em basquetas de até10kg. 
Mç 700 

9 
ALHO BRANCO OU ROXO, em embalagem de 100g, com boa 

qualidade, validade mínima de 6 meses 
KG 80 

10 

AMIDO DE MILHO ,embalagem em 500 gramas, contendo a 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Unid 1.200 

11 

ARROZ LONGO FINO-TIPO"2", embalagem plástica de1kg, 

acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30kg, com 

prazo de validade não inferior a 180dias. 

Kg 1.800 

12 

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 

13 

AZEITE DE DENDE, 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 

14 

AZEITE DE OLIVA, contendo no mínimo 500 ml, com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

não inferior a 180 dias. 

Unid 300 
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15 

AZEITONA VERDE, em conserva, embalagem contendo 300g.em 

vidro, com identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade não inferior a 180dias 

Unid 800 

16 
BANANA PRATA, Fresca e de boa qualidade.  Embalagem tipo rede 

de até 5kg,  acondicionadas em basquetas de até 10kg. 
Kg 1.200 

17 

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 850 

18 

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 800 

19 
BETERRABA, de 1ª qualidade- Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade. 
Kg 750 

20 

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 600 

21 

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 700 

22 

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 3.500 

23 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER , 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 3.500 

24 
CANELA EM PÓ, contendo 30 gramas, com identificação do produto, 

Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Pct 250 

25 

CARNE BOVINA COM OSSO, tipo pá ou agulha, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 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 2.000 
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26 

CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA SEM OSSO, 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 1.500 

27 

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 1.500 

28 

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 

29 

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 

30 

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 500 

31 

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 500 

32 

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 

33 

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 1.500 

34 

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 2.000 

35 

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 

36 
CHUCHU, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade. 
Kg 750 
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37 

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 400 

38 
COLORÍFICO EM PÓ, pacotes de 100g, boa qualidade, prazo de 

validade mínima de 6 meses 
Pct 400 

39 
COUVE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de até 1kg, 

acondicionadas em basquetas de até 10 kg. 
Mç 1.200 

40 

CREME DE  LEITE TRADICIONAL,  contendo  no  mínimo  200g,  

com identificação  do  produto, marca do fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade  não inferior a 180 dias. 

Unid 1.000 

41 

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. 

UNID 800 

42 

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. 

UNID 600 

43 

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 600 

44 

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 

45 

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 600 

46 

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 

UNID 450 

47 

FARINHA DE   MANDIOCA  PARA FAROFA, branca tipo  "1",   ,       

embalagem   plástica de1KG,acondicionado em fardos plásticos 

transparentes de até 30 kg, com prazo de validade mínima de 05 meses. 

Kg 800 

48 

FARINHA DE   MANDIOCA  TIPO D'AGUA ,branca tipo "1",   

embalagem   plástica   de 1KG,acondicionado em fardos plásticos 

transparentes de até 30 kg, com prazo de validade mínima de 05 meses. 

Kg 1.000 

49 

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 

50 

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 1.300 

51 

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 1.300 
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52 

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 2.200 

53 
FUBÁ DE MILHO, embalagem de até 1 kg com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 180 dias. 
UNID 300 

54 
LARANJA COM CASCA REGIONAL, de 1ª qualidade - Fresco e de 

boa qualidade, isento de fungos e sujidade 
Kg 1.200 

55 

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 1.500 

56 

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 700 

57 

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. 

UNID 3.000 

58 

LEITE LÍQUIDO 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. 

LITRO 200 

59 

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. 

LITRO 600 

60 
LIMÃO TAHITI, de 1ª qualidade - peso médio 60 g, Fresco e de boa 

qualidade casca lisa livre de fungos. 
Kg 400 

61 

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 800 
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62 

MACARRÃO COM 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 1.000 

63 

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 350 

64 

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 900 

65 
MANTEIGA COM SAL, apresentação em pote plástico de no mínimo 

500g, conservação 0 a 5c 
Pote 800 

66 
MARACUJÁ, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade 
Kg 800 

67 

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 2.000 

68 

MASSA PRA SOPA COM 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 600 

69 
MELANCIA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em basquetas 

de até 30 kg 
Kg 800 

70 

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 800 

71 

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 800 

72 

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. 

UNID 300 

73 
MISTURA P/ O PREPARO DE BOLO, PCT de 450g, c/ prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 
Pct 1.000 

74 

MISTURA PARA 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 800 
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75 

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, contendo até 340gramas, 

com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

UNID 600 

76 

MORTADELA/CARNE DE FRANGO, cozida com 100% de CARNE 

DE FRANGO, resfriado entre 0 e 4ºc, embalado em peças 

individualmente, reembalado em caixa de papelão cintada,  com 

validade mínima de 60 dias. 

Kg 500 

77 

MORTADELA/CARNE SUÍNA, cozida com 100% de CARNE 

SUÍNA,  resfriado entre 0 e 4ºc,embalado em peças individualmente, 

reembalado em caixa de papelão cintada,  com validade mínima de 60 

dias. 

Kg 500 

78 

ÓLEO DE SOJA REFINADO,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 1.100 

79 

ORÉGANO, contendo 100 gramas, com identificação do produto, 

Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

Pct 150 

80 

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 2.000 

81 
PÃO TIPO FRANCÊS, acondicionado em embalagens de até 1kg, c/ 

unid. de 50g, fabricação diária 
Kg 4.000 

82 

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 3.100 
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83 

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 400 

84 

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 600 

85 

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 150 

86 PIMENTA/COMINHO, pacote com 100 gramas Pct 250 

87 
PIMENTÃO, de 1ª qualidade; - Fresco e de boa qualidade, livre de 

fungos sujidade; tamanho de médio a grande. 
Kg 500 

88 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade 
Kg 300 

89 

PÓ DE CAFÉ, tipo I,  torrado e moído, apresentação pó homogêneo, 

tipo embalagem plástica, normas técnicas laudo classificação de café 

feito pela ABIC, pacote com no mínimo 500g 

Pct 4.000 

90 

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 1.400 

91 

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 1.400 

92 

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 1.400 

93 

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 1.400 

94 

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 100 

95 

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 
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96 

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. 

PCT 900 

97 
REPOLHO BRANCO, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, 

isento de fungos e sujidade. 
Kg 500 

98 
SAL IODADO, tipo refinado, embalagem de 1kg, prazo mínimo de 

validade de 9 meses a contar a partir da data de entrega 
Kg 400 

99 

SALSICHAS EM CONSERVAS, embalado em latas de 300 gramas, 

acondicionado em caixa de papelão, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

LATA 700 

100 
SARDINHA EM CONSERVA, tipo óleo comestível. Acondicionadas 

em latas de 125g,  
Unid 1.000 

101 

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. 

Unid 500 

102 

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 

103 

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 700 

104 

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 700 

105 

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 700 

106 

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. 

LATA 200 

107 

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 500 



 
 

 

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 

 

 

 

 

Jefferson Patrick da Silva Ferreira 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

108 

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 850 

109 
VINAGRE DE ÁLCOOL, em embalagem de 500ml, caixa de 12 

unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega 
Unid 1.200 

JEFFERSON PATRICK DA 
SILVA 
FERREIRA:71053530234

Assinado de forma digital por 
JEFFERSON PATRICK DA SILVA 
FERREIRA:71053530234



GOVERNO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 
AO  

SETOR DE LICITAÇÃO  

 
ASSUNTO:SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA 
O ANO DE 2022. 
 
Senhor(a) 
Honrado, ao cumprimenta-la sirvo-me do presente para encaminhar a V.Sª solicitação de abertura de 
processo licitatório para a aquisição de Gêneros Alimentícios para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde  de São Sebastião da Boa Vista.  
 
JUSTIFICSTIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
Considerando que os materiais a cima solicitados são de suma importância para o pleno 
funcionamento dos serviços de saúde de nosso Município pois sem eles os atendimentos do Hospital 
Municipal e das Unidades básicas de Saúde perderiam qualidade. 
 
Considerando que a demanda nos serviços de saúde, tiveram um aumento significativo, observamos 
após levantamento dos nossos serviços, que além de atender a população da sede e dos interiores 
cidade, também atendemos a população de municípios vizinhos como: Muaná, Curralinho, limoeiro do 
Ajuru e Oeiras do Pará. Sabe-se que o atendimento do Sistema único de Saúde é universal segundo a 
constituição e negar atendimento ocorre em penalidades para quem o faz. 
 
Vimos através deste solicitar abertura de processo licitatório com urgência para compra de Gêneros 
Alimentícios pro exercício de 2022, pois o contrato vigente finalizou dia 31 de Dezembro de 2021. 
 
Segue lista de Unidade Básica de Saúde, Hospital Municipal e posto de saúde para onde se destinará 
os itens solicitados. 
 

N° NOME DA UNIDADE  

01 HOSPITAL MUNICIPAL  

02 VIGILANCIA EM SAÚDE  

03 UBS ESTELITA  

04 UBS DAS ACACIAS  

05 UBS DA TERRINHA  

06 UBS URUCUZAL  

07 UBS RAQUEL  

08 UBS COQUEIRO  

09 UBS PAU DE ROSA  

10 UBS ARACAIRU  

11 POSTO DE SAUDE ESTANCIA  

12 POSTO DE SAUDE NAZARE  

13  POSTO DE SAUDE PEDRAS  

14 POSTO DE SAUDE SÃO BENEDITO  

15 UBS PATAUAZAL  

16 POSTO DE SAUDE SÃO FELIZ  

 
 
Solicito ainda que seja usado no pagamento desses insumos as seguintes dotações 
orçamentarias: 
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Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB) 
 
Manutenção do Piso de Atenção Básica do Estado 
 
Manutenção Farmácia Básica do estado   
 
Manutenção do Programa de Media e Alta Complexidade (SAI /AIH) 
 
FUS e FPM  
 
Segue anexo solicitação dos itens a serem adquiridos. 
 

São Sebastião da Boa Vista-Pa, 03 de Fevereiro de 2022. 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________________ 
BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Decreto 009/2021 PM-SSBV 
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JUNIOR:70139563253

Assinado de forma digital por 
BENEDITO MORAES BARRETO 
JUNIOR:70139563253
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RELAÇÃO DE ITENS A SEREM ADQUIRIDOS: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

1 

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 312 

2 
ABOBORA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em 

basquetas de até 30kg.  
Kg 780 

3 

AÇUCAR 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. 

KG 9.360 

4 ADOÇANTE DIETÉTICO, líquido com base em stevia unid 156 

5 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 6Unid, com prazo de validade não 

inferior a180dias. 
PCT 700 

6 
ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote com 30Unid,com prazo de validade 

não inferior a180dias. 
PCT 700 

7 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L, com prazo de validade não 

inferior a180dias. 
Unid 1.200 

8 
ALFACE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de até 1kg , 

acondicionadas em basquetas de até10kg. 
Mç 780 

9 
ALHO BRANCO OU ROXO, em embalagem de 100g, com boa 

qualidade, validade mínima de 6 meses 
KG 48 

10 

ARROZ LONGO FINO-TIPO"2", embalagem plástica de1kg, 

acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30kg, com 

prazo de validade não inferior a 180dias. 

Kg 3.960 

11 

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 4.680 

12 
BANANA PRATA, Fresca e de boa qualidade.  Embalagem tipo rede 

de até 5kg,  acondicionadas em basquetas de até 10kg. 
Kg 780 
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13 

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 780 

14 
BETERRABA, de 1ª qualidade- Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade. 
Kg 780 

15 

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 4.680 

16 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER , 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 4.680 

17 

CARNE BOVINA COM OSSO, tipo pá ou agulha, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 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 4.680 

18 

CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA SEM OSSO, 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 4.680 

19 

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 4.680 

20 

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 780 
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21 

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 780 

22 

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 1.560 

23 

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 780 

24 
CHUCHU, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade. 
Kg 780 

25 
COLORÍFICO EM PÓ, pacotes de 100g, boa qualidade, prazo de 

validade mínima de 6 meses 
Pct 1.560 

26 
COUVE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de até 1kg, 

acondicionadas em basquetas de até 10 kg. 
Mç 780 

27 

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 3.750 

28 

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 360 

29 

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 4.680 

30 
LARANJA COM CASCA REGIONAL, de 1ª qualidade - Fresco e de 

boa qualidade, isento de fungos e sujidade 
Kg 780 

31 

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. 

UNID 9.400 
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32 
LIMÃO TAHITI, de 1ª qualidade - peso médio 60 g, Fresco e de boa 

qualidade casca lisa livre de fungos. 
Kg 7.800 

33 

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 780 

34 

MACARRÃO COM 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 9.360 

35 

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 780 

36 
MARACUJÁ, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade 
Kg 780 

37 

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 2.880 

38 

MASSA PRA SOPA COM 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 2.200 

39 
MELANCIA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em 

basquetas de até 30 kg 
Kg 780 

40 

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 780 

41 

MISTURA PARA 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 120 
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42 

ÓLEO DE SOJA REFINADO, 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 2.500 

43 

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 4.680 

44 

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 780 

45 PIMENTA/COMINHO, pacote com 100 gramas Pct 1.200 

46 
PIMENTÃO, de 1ª qualidade; - Fresco e de boa qualidade, livre de 

fungos sujidade; tamanho de médio a grande. 
Kg 780 

47 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade 
Kg 780 

48 

PÓ DE CAFÉ, tipo I,  torrado e moído, apresentação pó homogêneo, 

tipo embalagem plástica, normas técnicas laudo classificação de café 

feito pela ABIC, pacote com no mínimo 500g 

Pct 9.360 

49 
REPOLHO BRANCO, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, 

isento de fungos e sujidade. 
Kg 780 

50 
SAL IODADO, tipo refinado, embalagem de 1kg, prazo mínimo de 

validade de 9 meses a contar a partir da data de entrega 
Kg 1.890 

51 
SARDINHA EM CONSERVA, tipo óleo comestível. Acondicionadas 

em latas de 125g 
Unid 4.680 

52 

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 11.232 
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53 

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 11.232 

54 

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 11.232 

55 

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. 

LATA 156 

56 

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 780 

57 
VINAGRE DE ÁLCOOL, em embalagem de 500ml, caixa de 12 

unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega 
Unid 5.616 

BENEDITO MORAES 
BARRETO 
JUNIOR:70139563253

Assinado de forma digital por 
BENEDITO MORAES BARRETO 
JUNIOR:70139563253
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AO SETOR DE LICITAÇÕES 
 
ASSUNTO: Aquisição de materiais de gêneros alimentícios 
 

 
Im.ª Senhora, 

 
 

Honrado em cumprimentá-la sirvo-me do presente para encaminhar a V.S.ª a 

Planilha composta de itens e quantidades para realização de Processo Licitatório, com 

objetivo de adquirir produtos de materiais de expediente a fim de atender os serviços 

relacionados que os CRAS, Equipe Volante, CREAS, CADÚNICO, Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Ações Sociais e Benefícios Eventuais A utilização de tais itens será 

destinada para atender os serviços, projetos e ações que a Proteção Básica e Especial 

realizam atendimentos diários administrativos e serviços com os usuários da rede SUAS 

que frequentam os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos prédios 

junto as famílias vulneráveis ou que estejam inclusas em Programas de Transferência de 

Renda do Governo Federal ou Estadual que buscam atendimentos específicos das áreas 

citadas. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

A solicitação justifica-se e decorrência das necessidades de aquisição do supracitado 

objeto, a fim de atender os seguintes serviços: 

1. IGD SUAS: que desenvolve ações da gestão da Assistência Social, bem como 

mantém o funcionamento do controle social; 

2. FPM – Secretaria de Assistência/Ações Sociais na zona rural: mantém as ações 

integradas da Assistência Social no município sobretudo no que diz respeito as 

ações sociais que são realizadas mensal ou bimestralmente na zona rural do 

município 

3. Bloco da Proteção Social Básica: mantém o funcionamento dos projetos e serviços 

ofertados pelos CRAS Aeroporto e Maria Júlia; Casa da Juventude; Centro da 

Criança; Arte a Vista; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
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4. Bloco da Proteção Social Especial: garante que os serviços prestados pelo CREAS 

possam ocorrer a fim de neutralizar a violação de direitos dos munícipes que 

procuram atendimentos no referido órgão; 

5. CADÚNICO: possibilita que os serviços do Programa Auxílio Brasil possam ser 

desenvolvidos mensalmente na zona urbana e rural, atendendo mais de 6.000 

famílias beneficiadas pelo Programa. 

6. Benefícios Eventuais: garantidos através da Lei Municipal Nº 275-2019/GP-

PMSSBV, são benefícios concedidos aos usuários do SUAS em vulnerabilidade 

social que após análise técnica do Assistentes Sociais comprovam a necessidade 

de concessão de apoio alimentar a fim de amenizar os danos causados pelo 

desemprego, fome, pandemia. 

 
São Sebastião da Boa Vista (PA), 10 de Fevereiro de 2022. 

 
Atenciosamente; 
 
 
 
 

THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES 
Secretário Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THIAGO BERNAUDY DOS 
SANTOS 
MORAES:00968449220

Assinado de forma digital por 
THIAGO BERNAUDY DOS 
SANTOS MORAES:00968449220
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Planilha de itens e quantidades para realização de Processo Licitatório 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
SECRETARIA - 

IGD SUAS 

SECRETARIA 
- FPM  

(gestão e 
ação) 

PROT. 
SOCIAL 
BASICA 

PROT. 
MEDIA 

COMPLEXI
DADE 

CADUNICO 
BENEFICIO 
EVENTUAL 

- FPM 

QUANT. 
TOTAL 

1 

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 30 50 100 60 120 0 360 

2 
ABOBORA, Fresca e de boa 
qualidade, acondicionadas em 
basquetas de até 30kg.  

Kg 60 50 150 60 30 0 350 

3 

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

Pct 90 120 350 100 250 2.000 2910 

4 

AÇUCAR 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. 

KG 240 300 600 240 240 2.000 3620 

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

PCT 30 50 150 50 60 0 340 

6 
ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote 
com 30Unid,com prazo de validade 
não inferior a180dias. 

PCT 50 80 400 120 240 0 890 

7 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 
20L, com prazo de validade não 
inferior a180dias. 

Unid 100 200 400 120 150 0 970 

8 

ALFACE, Fresca e de boa 
qualidade. Embalagem maço de até 
1kg ,acondicionadas em basquetas 
de até10kg. 

Mç 30 50 150 50 50 0 330 

9 

ALHO BRANCO OU ROXO, em 
embalagem de 100g, com boa 
qualidade, validade mínima de 6 
meses 

KG 5 8 25 7 8 0 53 

10 

AMIDO DE MILHO ,embalagem em 
500 gramas, contendo a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

Unid 50 120 180 50 60 0 460 

11 

ARROZ LONGO FINO-TIPO"2", 
embalagem plástica de1kg, 
acondicionado em fardos plásticos 
transparentes de até 30kg, com 
prazo de validade não inferior a 
180dias. 

Kg 120 360 600 180 250 2.000 3510 
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12 

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 120 360 800 180 250 2.000 3710 

13 

AZEITE DE DENDE, 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 0 0 20 5 0 0 25 

14 

AZEITE DE OLIVA, contendo no 
mínimo 500 ml, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 20 50 120 30 30 0 250 

15 

AZEITONA VERDE, em conserva, 
embalagem contendo 300g.em 
vidro, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180dias 

Unid 30 80 250 50 50 0 460 

16 

BANANA PRATA, Fresca e de boa 
qualidade.  Embalagem tipo rede de 
até 5kg,  acondicionadas em 
basquetas de até 10kg. 

Kg 60 150 600 120 60 0 990 

17 

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 50 300 450 120 150 0 1070 

18 

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 30 50 150 50 50 0 330 

19 
BETERRABA, de 1ª qualidade- 
Fresco e de boa qualidade, isento 
de fungos e sujidade. 

Kg 10 30 80 20 50 0 190 

20 

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 50 250 800 180 360 0 1640 

21 

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 30 80 360 120 0 0 590 

22 
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 
massa bem assada sem recheio e 
sem cobertura. Embalagem 

Pct 90 180 550 150 180 2.000 3150 
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plásticas internas de 400g. 
Validade mínima de 9 meses a 
contar da data de entrega 

23 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER , 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 90 180 550 150 180 2.000 3150 

24 

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

Pct 10 20 40 20 0 0 90 

25 

CARNE BOVINA COM OSSO, tipo 
pá ou agulha, congelada, limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa 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 120 300 1.000 200 400 0 2020 

26 

CARNE BOVINA IN NATURA DE 
PRIMEIRA SEM OSSO, 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 150 300 1.200 240 400 0 2290 

27 

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 120 300 1.200 240 400 0 2260 

28 

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 60 200 400 50 100 0 810 

29 

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 

Kg 50 180 600 120 240 0 1190 
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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 

30 

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 0 0 250 120 0 0 370 

31 

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 0 0 250 120 0 0 370 

32 

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 60 180 600 80 180 1.000 2100 

33 

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 50 150 400 120 150 0 870 

34 

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 0 0 150 80 0 0 230 

35 
CHUCHU, de 1ª qualidade - Fresco 
e de boa qualidade, isento de 
fungos e sujidade. 

Kg 30 240 360 80 150 0 860 

36 

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 0 0 50 20 0 0 70 

37 
COLORÍFICO EM PÓ, pacotes de 
100g, boa qualidade, prazo de 
validade mínima de 6 meses 

Pct 50 50 180 50 60 0 390 

38 

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

Mç 30 50 250 100 100 0 530 

39 

CREME DE  LEITE TRADICIONAL,  
contendo  no  mínimo 200g,  com 
identificação  do  produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade  não inferior a 180 
dias. 

Unid 60 120 500 120 50 0 850 

40 

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. 

UNID 30 70 400 120 120 0 740 

41 

EXTRATO DE TOMATE  
TRADICIONAL, contendo até 320  
gramas,  com  identificação  do  
produto, marca do fabricante, data 

UNID 50 120 480 120 100 0 870 
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de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

42 

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 60 150 360 120 120 0 810 

43 

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 60 180 250 120 60 0 670 

44 

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 60 180 250 120 60 0 670 

45 

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 

UNID 60 120 480 80 80 0 820 

46 

FARINHA DE   MANDIOCA  PARA 
FAROFA, branca tipo  "1",   ,       
embalagem   plástica 
de1KG,acondicionado em fardos 
plásticos transparentes de até 30 
kg, com prazo de validade mínima 
de 05 meses. 

Kg 50 240 480 90 180 0 1040 

47 

FARINHA DE   MANDIOCA  TIPO 
D'AGUA ,branca tipo "1",   
embalagem   plástica   de 
1KG,acondicionado em fardos 
plásticos transparentes de até 30 
kg, com prazo de validade mínima 
de 05 meses. 

Kg 0 360 500 120 240 0 1220 

48 

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 50 150 400 120 0 0 720 

49 

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 120 480 600 120 180 2.000 3500 

50 

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 120 180 360 90 180 0 930 

51 

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 360 500 1.200 120 360 2.000 4540 
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52 

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

UNID 120 360 720 120 120 0 1440 

53 

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

Kg 50 50 600 150 0 0 850 

54 

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 50 120 600 200 0 0 970 

55 

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 50 60 240 60 0 0 410 

56 

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. 

UNID 240 400 1.500 240 360 2.000 4740 

57 

LEITE LÍQUIDO 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. 

LITRO 0 0 150 50 0 0 200 

58 

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. 

LITRO 0 30 120 30 0 0 180 

59 
LIMÃO TAHITI, de 1ª qualidade - 
peso médio 60 g, Fresco e de boa 
qualidade casca lisa livre de fungos. 

Kg 30 50 400 60 60 0 600 

60 

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 50 50 400 100 50 0 650 
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61 

MACARRÃO COM 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 160 300 600 120 250 2.000 3430 

62 

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 20 50 250 50 0 0 370 

63 

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 60 100 360 100 80 0 700 

64 

MANTEIGA COM SAL, 
apresentação em pote plástico de 
no mínimo 500g, conservação 0 a 
5c 

Pote 20 20 150 50 0 0 240 

65 
MARACUJÁ, de 1ª qualidade - 
Fresco e de boa qualidade, isento 
de fungos e sujidade 

Kg 50 50 300 70 50 0 520 

66 

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 60 120 300 60 120 2.000 2660 

67 

MASSA PRA SOPA COM 
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 100 150 360 90 90 2.000 2790 

68 
MELANCIA, Fresca e de boa 
qualidade, acondicionadas em 
basquetas de até 30 kg 

Kg 50 50 400 120 0 0 620 

69 

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 50 50 300 120 0 0 520 
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70 

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 40 50 360 60 0 0 510 

71 

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. 

UNID 40 50 360 60 0 0 510 

72 
MISTURA P/ O PREPARO DE 
BOLO, PCT de 450g, c/ prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pct 60 50 500 120 0 0 730 

73 

MISTURA PARA 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 50 50 800 200 250 0 1350 

74 

MOLHO DE TOMATE 
TRADICIONAL, contendo até 
340gramas, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

UNID 50 50 480 80 50 0 710 

75 

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

Kg 0 60 120 20 90 0 290 

76 

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

Kg 0 60 120 20 90 0 290 

77 

ÓLEO DE SOJA 
REFINADO,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 50 180 400 120 250 2.000 3000 

78 

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

Pct 20 60 120 30 20 0 250 

79 

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, 

Kg 30 150 350 50 100 0 680 
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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. 

80 

PÃO TIPO FRANCÊS, 
acondicionado em embalagens de 
até 1kg, c/ unid. de 50g, fabricação 
diária 

Kg 50 100 450 50 50 0 700 

81 

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 120 800 1.200 240 350 0 2710 

82 

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 20 60 180 60 50 0 370 

83 

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 30 50 240 80 50 0 450 
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84 

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 20 60 90 30 20 0 220 

85 
PIMENTA/COMINHO, pacote com 
100 gramas 

Pct 50 50 480 120 120 0 820 

86 

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

Kg 50 50 400 50 60 0 610 

87 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca 
e de boa qualidade, isento de 
fungos e sujidade 

Kg 50 50 300 50 60 0 510 

88 

PÓ DE CAFÉ, tipo I,  torrado e 
moído, apresentação pó 
homogêneo, tipo embalagem 
plástica, normas técnicas laudo 
classificação de café feito pela 
ABIC, pacote com no mínimo 500g 

Pct 96 500 1400 120 360 2.000 4476 

89 

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 60 100 700 200 120 0 1180 

90 

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 60 100 700 200 120 0 1180 

91 

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 60 150 700 200 120 0 1230 

92 

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 60 150 700 200 120 0 1230 

93 

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 20 30 100 30 0 0 180 

94 

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 

Kg 20 50 200 50 0 0 320 
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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. 

95 

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. 

PCT 60 150 1000 200 100 0 1510 

96 

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

Kg 50 50 480 120 200 0 900 

97 

SAL IODADO, tipo refinado, 
embalagem de 1kg, prazo mínimo 
de validade de 9 meses a contar a 
partir da data de entrega 

Kg 60 100 350 80 100 0 690 

98 

SALSICHAS EM CONSERVAS, 
embalado em latas de 300 gramas, 
acondicionado em caixa de 
papelão, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

LATA 50 100 300 50 50 2.000 2550 

99 
SARDINHA EM CONSERVA, tipo 
óleo comestível. Acondicionadas 
em latas de 125g,  

Unid 200 400 800 240 360 2.000 4000 

100 

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. 

Unid 60 150 600 150 360 0 1320 

101 

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 30 50 200 50 50 0 380 

102 

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 60 120 350 120 120 0 770 

103 

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 60 150 650 150 150 2.000 3160 
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104 

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 60 120 350 120 120 0 770 

105 

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. 

LATA 0 0 100 0 0 0 100 

106 

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 30 40 100 30 30 0 230 

107 

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 60 500 800 60 120 0 1540 

108 

VINAGRE DE ÁLCOOL, em 
embalagem de 500ml, caixa de 12 
unidades. Validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega 

Unid 48 200 360 60 120 2.000 2788 
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