
 
 
 
 

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO 
 
  

  

F O R N E C E D O R E S CNPJ/CPF OBSERVAÇÕES 

MARAJO FRUIT DO PARÁ IND.COM.LTDA-EPP 21.580.314/0001-80   

VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI - EPP 12.665.218/0001-44  Marituba, 18 de Dezembro de 2018 

MENDES E SOUZA COMERCIO DE ALIEMNTOS LTDA 30.445.162/0001-02   

N ESPECIFICAÇÃO 

MARAJO FRUIT DO PARÁ 
VS DELGADO COMERCIO 

EIRELI 
MENDES E SOUZA 

COMERCIO 
PREÇO TOTAL 

Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total  

Valor 
Unitário 

Valor Total  
Valor 

Unitário 
Valor Total  

MEDIANA 
UNIT 

TOTAL MÉDIO 

1 

AÇÚCAR REFINADO-Contendo sacarose de cana de 
açúcar, livre de fermentação, isento de matérias terrosas, 
parasitas e detritos animais e vegetais. Devem estar de 
acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no 
país ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, transparente, 
resistente de até 1kg. Embalagem secundária: Fardos 
transparentes termossoldado, resistente, suportando o 
transporte sem perder sua integridade totalizando peso 
líquido de até 30kg. 

70.000 
 R$                  
2,75  

 R$                 
192.500,00  

 R$                   
2,65  

 R$                 
185.500,00  

R$2,75 
 R$                

192.500,00  
 R$                        
2,72  

 R$                       
190.400,00  

2 

ALFACE COMUM - maços grandes, volumosos, folhas 
limpas, brilhantes, sem picadas de insetos, não poderá 
apresentar folhas murchas, despencando e descoloridas. 
Embalagem primária: sacola plástica c/ 1 maço cada. 
Embalagem secundária: caixa c/ até 20 kg. 

5.000 
 R$               

17,50  
 R$                   

87.500,00  
 R$                

12,25  
 R$                   

61.250,00  
R$12,00 

 R$                   
60.000,00  

 R$                      
13,92  

 R$                          
69.600,00  

3 

ALHO – nacional extra, os dentes devem estar bem 
definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de broto. 
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. Embalagem primária: caixa de papelão, contendo 
até 10 kg. 

2.000 
 R$               

18,50  
 R$                   

37.000,00  
 R$                

12,95  
 R$                   

25.900,00  
R$13,99 

 R$                   
27.980,00  

 R$                      
15,15  

 R$                          
30.300,00  



4 

ARROZ TIPO 1 POLIDO. Longo fino, grãos inteiros, isento 
de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, 
matérias terrosas e outros.  Subgrupo: tipo I polido; classe: 
longo fino. Produto 100% natural. Devem estar de acordo 
com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, transparente, 
resistente de até 1kg. Embalagem secundária: Fardos 
transparentes termossoldado, resistente, suportando o 
transporte sem perder sua integridade totalizando peso 
líquido de até 30kg. 

70.000 
 R$                  
3,80  

 R$                 
266.000,00  

 R$                   
2,66  

 R$                 
186.200,00  

R$2,56 
 R$                

179.200,00  
 R$                        
3,01  

 R$                       
210.700,00  

5 

AZEITE DE DENDÊ - Acidez máxima de 5g de ácido 
oleico/100g. com dados de identificação do produto. Data de 
fabricação do produto, marca do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo 
com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
primária: Embalagem plásticas de 200 ml. 

1.000 
 R$               

16,99  
 R$                   

16.990,00  
 R$                

11,89  
 R$                   

11.890,00  
R$12,50 

 R$                   
12.500,00  

 R$                      
13,79  

 R$                          
13.790,00  

6 

BANANA - Tipo prata com 70% de maturação, sem 
danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias 
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos 
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade padrão.  
Embalagem primária: caixa c/ até 20 kg. 

120.000 
 R$                  
4,75  

 R$                 
570.000,00  

 R$                   
4,95  

 R$                 
594.000,00  

R$4,20 
 R$                

504.000,00  
 R$                        
4,63  

 R$                       
555.600,00  

7 

BATATA INGLESA LAVADA - de primeira qualidade; - 
Tamanho grande; Casca lisa, livre de fungos, sem indícios de 
germinação, sem manchas esverdeadas; Isenta de sujidades 
e objetos estranhos. Sacas pesando aproximadamente 50 kg. 

17.000 
 R$                  
4,05  

 R$                   
68.850,00  

 R$                   
4,86  

 R$                   
82.620,00  

R$3,30 
 R$                   

56.100,00  
 R$                        
4,07  

 R$                          
69.190,00  

8 

BETERRABA - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme 
de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, 
em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão 
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. 
Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, 
cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão. Embalagem 
primária: caixa c/ até 20 kg. 

6.000 
 R$                  
4,55  

 R$                   
27.300,00  

 R$                   
4,45  

 R$                   
26.700,00  

R$4,40 
 R$                   

26.400,00  
 R$                        
4,47  

 R$                          
26.820,00  

9 

BISCOITO DOCE ISENTO GLÚTEN. Ingredientes: amido de 
milho, açúcar, ovos, leite em pó, margarina e sal. Contém 
bicarbonato de amônia. Não poderá conter nenhum 
ingrediente que contenha glúten. Na embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Indicação do fabricante, 
ingredientes, data de fabricação, validade e peso. 
Embalagem primária: embalagem de polietileno atóxico 
transparente, contendo 200g. Embalagem secundária: 
Caixas de papelão resistente. 

200 
 R$               

10,95  
 R$                      

2.190,00  
 R$                   
7,67  

 R$                      
1.534,00  

R$13,80 
 R$                     

2.760,00  
 R$                      

10,81  
 R$                            

2.162,00  



10 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de 
palma, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, sal, 
emulsificante lecitina de soja, fermentos químicos 
(bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante 
ácido lático e aromatizantes. Contém glúten. 0% gordura 
trans. Devem estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Produto 
deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a 
data de entrega. Embalagem primária: Plástica atóxica com 
400g. Embalagem secundária: Caixa de papelão de 4kg. 

18.000 
 R$               

13,55  
 R$                 

243.900,00  
 R$                   
9,49  

 R$                 
170.820,00  

R$6,50 
 R$                

117.000,00  
 R$                        
9,85  

 R$                       
177.300,00  

11 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CASTANHA DO 
PARÁ - Contendo farinha de trigo, amido de milho, creme 
vegetal, gordura vegetal, açúcar invertida, farinha de 
castanha do Pará desidratada e sal. Contém glúten, 0% 
gordura trans. Devem estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Produto 
deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a 
data de entrega. Embalagem primária: Saco de 
polipropileno, polietileno, laminado de alta intensidade, 
contendo 400g de produto. Embalagem secundária: Caixa 
de papelão ondulado com capacidade para 6.000 kg. 

18.000 
 R$               

12,99  
 R$                 

233.820,00  
 R$                   
9,09  

 R$                 
163.620,00  

R$13,00 
 R$                

234.000,00  
 R$                      

11,69  
 R$                       

210.420,00  

12 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA-Contendo farinha de 
trigo, amido de milho, creme vegetal, gordura vegetal, açúcar 
invertida, coco ralado desidratado e sal. Contém glúten, 0% 
gordura trans. Devem estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Produto 
deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a 
data de entrega. Embalagem primária: Saco de 
polipropileno, polietileno, laminado de alta intensidade, 
contendo 400g de produto. Embalagem secundária: Caixa 
de papelão ondulado com capacidade para 4 kg de peso 
líquido do produto. 

18.000 
 R$               

11,55  
 R$                 

207.900,00  
 R$                   
8,09  

 R$                 
145.620,00  

R$7,30 
 R$                

131.400,00  
 R$                        
8,98  

 R$                       
161.640,00  

13 

BISCOITO MINI WAFER - Açúcar refinado, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, sal refinado, óleo 
de palma refinado, lectina de soja, aromatizante e 
bicarbonato de sódio. Contém glúten. Devem estar de acordo 
com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Produto deve conter data de fabricação de até 
120 dias anteriores a data de entrega. Embalagem primária: 
Plástica atóxica com 30g. Embalagem secundária: Caixa de 
papelão de 1,800kg, com 60 unidades. 

4.000 
 R$               

54,51  
 R$                 

218.040,00  
 R$                

38,16  
 R$                 

152.640,00  
R$14,00 

 R$                   
56.000,00  

 R$                      
35,56  

 R$                       
142.240,00  



14 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Contendo 
basicamente farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido 
de milho, soro de leite, sal, fermentos químicos (bicarbonato 
de sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante de lecitina de 
soja, acidulante ácido cítrico. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS.  Produto deve conter data de fabricação de até 
120 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 
Plástica atóxica com 400g. Embalagem secundária: Caixa 
de papelão de 4kg. 

55.000 
 R$                  
8,75  

 R$                 
481.250,00  

 R$                   
6,13  

 R$                 
337.150,00  

R$5,85 
 R$                

321.750,00  
 R$                        
6,91  

 R$                       
380.050,00  

15 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Tipo 1, tradicional, torrado e 
moído, com certificado de selo de pureza ABIC, certificado 
com selo de pureza ABIC. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade mínima de 04 (quatro) 
meses a contar da data de entrega. Devem estar de acordo 
com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Embalagem primária: Empacotado a vácuo, 
pacote contendo 250g. Apresentando selo ABIC. 
Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente de 5 
kg com 20 unidades. 

9.000 
 R$                  
5,57  

 R$                   
50.130,00  

 R$                   
3,90  

 R$                   
35.100,00  

R$16,50 
 R$                

148.500,00  
 R$                        
8,66  

 R$                          
77.940,00  

16 

CANELA EM PÓ - Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. Com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Embalagem primária: Acondicionada 
em embalagem de polietileno atóxico transparente, 
aproximadamente 30g. Embalagem secundária: Caixa de 
papelão  

200 
 R$               

67,56  
 R$                   

13.512,00  
 R$                

47,29  
 R$                      

9.458,00  
R$62,10 

 R$                   
12.420,00  

 R$                      
58,98  

 R$                          
11.796,00  

17 

CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA - (carne moída 
dianteira ( 1° qualidade), 11% de lipídeos. Com etiquetas de 
identificação (validade, peso, procedência, numero do 
registro SIE, SIF e SIM). Devem estar de acordo com as 
exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Validade: O produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, transparente, não 
violado, resistente que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo de até 1000g mantido sob 
congelamento a – 18°C. Embalagem secundária: Caixa de 
papelão resistente com até 20 kg.  

70.000 
 R$               

26,12  
 R$              

1.828.400,00  
 R$                

21,90  
 R$              

1.533.000,00  
R$11,00 

 R$                
770.000,00  

 R$                      
19,67  

 R$                    
1.376.900,00  

18 

CEBOLA BRANCA - de primeira qualidade, tamanho caixa 3 
e coloração uniforme, isentam de enfermidade material 
terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Sacas 
pesando aproximadamente 50kg. 

17.000 
 R$                  
4,25  

 R$                   
72.250,00  

 R$                   
3,95  

 R$                   
67.150,00  

R$3,80 
 R$                   

64.600,00  
 R$                        
4,00  

 R$                          
68.000,00  



19 

CENOURA MÉDIA 2A - de primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, isentam de enfermidade material terroso 
e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. Caixas de papelão 
resistente pesando aproximadamente 20kg. 

17.000 
 R$                  
4,25  

 R$                   
72.250,00  

 R$                   
3,85  

 R$                   
65.450,00  

R$3,50 
 R$                   

59.500,00  
 R$                        
3,87  

 R$                          
65.790,00  

20 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO -  curada, seca, a base de: 
carne bovina / sal, embalado a vácuo. Não será aceito 
JERKED BEEF. Odor: Característico; Sabor: próprio, 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer outras 
substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir 
alguma alteração com etiquetas de identificação (validade, 
peso, procedência, numero do registro no SIF, SIE ou SIM).  
Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Anvisa. Validade: O 
produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 
embalagem a vácuo de 5 kg. Embalagem secundária: caixa 
de papelão resistente de 30 kg contendo 6 pacotes de 5kg.  

35.000 
 R$               

22,99  
 R$                 

804.650,00  
 R$                

22,00  
 R$                 

770.000,00  
R$23,50 

 R$                
822.500,00  

 R$                      
22,83  

 R$                       
799.050,00  

21 

CHOCOLATE EM PÓ INSTANTÂNEO - Contendo 32% de 
cacau. O produto deve ser obtido de matéria prima sã e 
limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitas, detritos 
animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos 
vegetais; deverá ser solúvel em líquidos quentes e frios e ter 
indicação para o preparo de bebidas. Deverá conter outros 
32% de cacau. Ingredientes mínimos: açúcar e cacau em pó. 
Isento de leite e derivados, bem como de traços de leite. Sem 
glúten, corante ou gordura trans. Poderá conter outros 
ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e 
que não descaracterize o produto, os quais deverão ser 
declarados. Não poderá conter adição de gordura ou óleos 
estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como à 
manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e 
féculas. Aparência: pó fino homogêneo, sem grumos, cor, 
sabor e odor próprios. Apresentando informações quanto ao 
número do lote, informação nutricional, data de validade, 
dispostas diretamente na embalagem do 
produto.Embalagem primária: Sacos de poliéster metalizado 
ou polietileno leitoso resistente, atóxico, hermeticamente 
selado de no mínimo 250g. Embalagem secundária: Caixa 
de papelão lacrada reforçada e resistente. 

45.000 
 R$               

15,55  
 R$                 

699.750,00  
 R$                

12,45  
 R$                 

560.250,00  
R$22,25 

 R$             
1.001.250,00  

 R$                      
16,75  

 R$                       
753.750,00  



22 

CHUCHU - Aparência fresca e sã, ótima qualidade, 
compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. 
Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão. 
Embalagem primária: Caixas de papelão resistente pesando 
aproximadamente 20kg. 

6.000 
 R$                  
4,15  

 R$                   
24.900,00  

 R$                   
3,70  

 R$                   
22.200,00  

R$3,20 
 R$                   

19.200,00  
 R$                        
3,68  

 R$                          
22.080,00  

23 

COLORÍFICO. Produto constituído pela mistura de fubá de 
milho com urucum em pó, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. Embalagem primária: 
Embalagem resistente de polietileno atóxico Transparente, 
contendo 500g. Embalagem secundária: Embalagem 
plástica resistente de 6 kg com 12 pacotes. 

4.000 
 R$                  
9,99  

 R$                   
39.960,00  

 R$                   
6,99  

 R$                   
27.960,00  

R$5,50 
 R$                   

22.000,00  
 R$                        
7,49  

 R$                          
29.960,00  

24 

FARINHA DE MANDIOCA - Farinha de mandioca - 
fabricadas a partir de matérias primas limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, 
fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira torração 
da raladura das raízes de mandioca (Manibot utilissima) 
previamente descascada, lavada, e isentas do radical 
cianeto. Embalagem primária: plástica de 1kg, na 
embalagem deverá constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 
meses na data da entrega. 

5.000 
 R$                  
5,33  

 R$                   
26.650,00  

 R$                   
4,85  

 R$                   
24.250,00  

R$4,50 
 R$                   

22.500,00  
 R$                        
4,89  

 R$                          
24.450,00  

25 

FARINHA DE MILHO - FLOCÃO, farinha flocada pré-cozida, 
produto obtido pela torração do grão de milho (Zea maya, L.), 
desgerminado ou não, previamente macerado, socado e 
peneirado. Embalagem primária: embalagem plástica de 1 
kg. Na embalagem conter dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de 
acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

5.000 
 R$                  
4,00  

 R$                   
20.000,00  

 R$                   
2,80  

 R$                   
14.000,00  

R$4,80 
 R$                   

24.000,00  
 R$                        
3,87  

 R$                          
19.350,00  

26 

FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL – Produto oriundo da 
mandioca, livre de resíduos sólidos, e sujidades. Embalagem 
plástica, atóxica, transparente, termosoldado, resistente de 
até 500g, contendo data de fabricação, e prazo de validade 
acondicionadas em fardos transparente, resistente, 
suportando o transporte sem perder sua integridade, 
totalizando peso líquido de 20 kg. Embalagem primária: 
plástica transparente c/ até 500g, contendo data de 
fabricação, e validade. 

4.000 
 R$                  
9,99  

 R$                   
39.960,00  

 R$                   
6,99  

 R$                   
27.960,00  

R$14,00 
 R$                   

56.000,00  
 R$                      

10,33  
 R$                          

41.320,00  



27 

FARINHA DE TRIGO - Tipo 1, sem fermento, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, 
pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar 
empedrado e isento de sujidades. Embalagem primária: 
embalagem plástica de 1kg, na embalagem deverá constar 
data da fabricação data de validade e número do lote do 
produto. Fardo 10x1kg. Validade mínima de 6 meses na data 
da entrega. 

4.000 
 R$                  
4,05  

 R$                   
16.200,00  

 R$                   
3,45  

 R$                   
13.800,00  

R$2,89 
 R$                   

11.560,00  
 R$                        
3,46  

 R$                          
13.840,00  

28 

FEIJÃO CARIOQUINHA - Feijão tipo 1, carioquinha, grãos 
de tamanho e formas naturais, claros, maduros, limpos, 
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, termossoldado, 
resistente, de 1kg. Embalagem secundária: Fardos 
transparente, termossoldado, resistente de 30kg. 

25.000 
 R$                  
6,30  

 R$                 
157.500,00  

 R$                   
5,70  

 R$                 
142.500,00  

R$2,99 
 R$                   

74.750,00  
 R$                        
5,00  

 R$                       
125.000,00  

29 

FEIJÃO PRETO. - Tipo I, Grãos de tamanho e formas 
naturais, maduros, limpos, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies devem 
estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em 
vigor no país ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter 
data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega. Embalagem primária: Plástica, atóxica, 
termossoldado, resistente, de 1kg. Embalagem secundária: 
Fardos transparente, termossoldado, resistente de 30kg.                                                                                 

25.000 
 R$                  
6,30  

 R$                 
157.500,00  

 R$                   
5,95  

 R$                 
148.750,00  

R$4,69 
 R$                

117.250,00  
 R$                        
5,65  

 R$                       
141.250,00  

30 

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - amido de milho ou fécula de 
mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio. Aspecto de pó fino, cor branca, sabor e 
odor próprios. Não deve apresentar-se empedrado. 
Embalagem primária: Pote contendo 250 g do produto. A 
embalagem deve estar intacta e bem vedada e deve constar: 
data de fabricação de no máximo 30 dias a partir da data de 
entrega do produto, prazo de validade e ingredientes. 

50 
 R$               

31,26  
 R$                      

1.563,00  
 R$                

21,88  
 R$                      

1.094,00  
R$27,00 

 R$                     
1.350,00  

 R$                      
26,71  

 R$                            
1.335,50  

31 

FILÉ DE PEIXE: Limpo, sadio, congelado, íntegros, 
eviscerados, sem osso, apresentando carne firme, elástica, 
cor branca, rosada e odor característico. Isento de: vestígios 
de descongelamento, livre de resíduos de vísceras, líquido  
leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável,  parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 
Embalagem primária: polietileno atóxica, transparente e 
resistente, 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 

14.000 
 R$               

27,52  
 R$                 

385.280,00  
 R$                

19,26  
 R$                 

269.640,00  
R$26,00 

 R$                
364.000,00  

 R$                      
24,26  

 R$                       
339.640,00  



inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

32 

FRANGO CONGELADO – COXA E SOBRECOXA. Coxa e 
sobrecoxa de frango, congelado ou resfriado, de boa 
qualidade, com odor e textura característicos de um produto 
de boa qualidade apresentado em embalagens transparentes 
resistentes, bem lacradas, com denominação do nome do 
produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da 
Agricultura (SIF, SIE OU SIM), data de fabricação até 30 dias 
anteriores à data de entrega e data de validade. Embalagem 
primária: Plástica, atóxica, termossoldado, resistente, de até 
3kg. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente 
com até 15kg. 

35.000 
 R$                  
9,98  

 R$                 
349.300,00  

 R$                   
6,99  

 R$                 
244.650,00  

R$6,99 
 R$                

244.650,00  
 R$                        
7,99  

 R$                       
279.650,00  

33 

LARANJA PÊRA - Pêra in natura fresca - de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem 
primária: Caixas de papelão resistente pesando 
aproximadamente 20kg. 

120.000 
 R$                  
3,01  

 R$                 
361.200,00  

 R$                   
3,20  

 R$                 
384.000,00  

R$3,50 
 R$                

420.000,00  
 R$                        
3,24  

 R$                       
388.800,00  

34 

LEITE CONDENSADO. Produzido com leite integral, açúcar 
e lactose. Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número 
do lote, data de validade, quantidade de produto  Devem 
estar de acordo com as legislações sanitárias em vigor no 
país ANVISA/MS.  Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: Tipo Tetra Park (caixinhas) com 
unidade de 270 g. Embalagem secundária: caixa de 
papelão limpas, integras  e resistentes de 6.480 kg com 24 
unidades.  

2.000 
 R$               

11,08  
 R$                   

22.160,00  
 R$                   
7,76  

 R$                   
15.520,00  

R$11,70 
 R$                   

23.400,00  
 R$                      

10,18  
 R$                          

20.360,00  

35 

LEITE DE COCO. Leite de coco natural integral, 
concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender as especificações técnicas 
da ANVISA e Inmetro. Prazo de fabricação: até 120 dias 
anteriores á data de entrega. Prazo de validade de no mínimo 
6 meses a partir da entrega do produto. Embalagem 
primária Garrafa plástica de 250ml. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão limpas, integradas e 
resistentes de 4.800 kg com 24 unidades.  

3.000 
 R$               

16,09  
 R$                   

48.270,00  
 R$                

11,26  
 R$                   

33.780,00  
R$12,50 

 R$                   
37.500,00  

 R$                      
13,28  

 R$                          
39.840,00  



36 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (FORTIFICADO) - Aspecto: pó 
fino, uniforme e homogêneo, isenta de partículas queimadas, 
e de substancias estranhas. Cor: coloração branca 
amarelada, características sabor e odor: agradável, 
semelhante ao leite fruído, característico, não caramelizado, 
queimado ou rançoso. Ingredientes: leite fluído integral 
fortificado com ferro e vitaminas. Devem estar de acordo com 
as exigências do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento. Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: 
Embalagem aluminizada contendo até 200g. Embalagem 
secundária: Fardo de papel de até 10 kg.                                                                                                                                                    

50.000 
 R$               

26,99  
 R$              

1.349.500,00  
 R$                

26,00  
 R$              

1.300.000,00  
R$21,00 

 R$             
1.050.000,00  

 R$                      
24,66  

 R$                    
1.233.000,00  

37 

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE.  Leite UHT sem lactose (0%), 
indicado para crianças com intolerância a lactose.  O produto 
deve apresentar cor branca interior e sabor característico. 
Deverá trazer informações gerais, data de fabricação e 
validade bem visíveis e claras. O produto não deverá 
apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, 
cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou 
problemas de vedação da embalagem. Embalagem 
primária: EMBALAGEM DE 400 G. Embalagem 
secundária: Caixas de papelão resistente. 

1.000 
 R$               

39,99  
 R$                   

39.990,00  
 R$                

27,99  
 R$                   

27.990,00  
R$22,50 

 R$                   
22.500,00  

 R$                      
30,16  

 R$                          
30.160,00  

38 

MAÇÃ IN NATURA NACIONAL - limpas de boa qualidade, 
sem defeito, pouco maduro, que apresentem tamanho nº 
180, uniformes. Não serão aceitos manchas ou defeitos na 
casca. Caixa de papelão resistente lacrada pesando 
aproximadamente 18 kg. 

5.000 
 R$                  
7,05  

 R$                   
35.250,00  

 R$                   
4,94  

 R$                   
24.700,00  

R$5,90 
 R$                   

29.500,00  
 R$                        
5,96  

 R$                          
29.800,00  

39 

MACARRÃO PARAFUSO. Macarrão parafuso com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote transparente 
polietileno atóxico, resistente termossoldado. Com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de 
entrega. Embalagem primária: Plástica, atóxica com 500g. 
Embalagem secundária: Fardos transparentes 
termossoldado, resistente, pesando até 5kg. 

15.000 
 R$                  
6,75  

 R$                 
101.250,00  

 R$                   
4,73  

 R$                   
70.950,00  

R$4,50 
 R$                   

67.500,00  
 R$                        
5,33  

 R$                          
79.950,00  



40 

MACARRÃO SEM GLÚTEN - Ingredientes: Farinha de arroz, 
emulsificantes, ovos e corantes naturais. Isento de glúten. 
Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade 
à pressão dos dedos. A embalagem deve estar intacta, bem 
vedada, Prazo de Validade: Mínimo de 5 meses. Data de 
Fabricação: Máximo de 30 dias. A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. Embalagem primária: polietileno atóxico 
transparente, contendo 500g. 
Embalagem secundária: Plástico resistente.  

500 
 R$                  
7,50  

 R$                      
3.750,00  

 R$                   
5,25  

 R$                      
2.625,00  

R$4,90 
 R$                     

2.450,00  
 R$                        
5,88  

 R$                            
2.940,00  

41 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO ARGOLINHA - Contendo, 
sêmola de Trigo enriquecida com Ferro e ácido fólico e 
corante de urucum. Contém glúten. Com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 
mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica com 500g. 
Embalagem secundária: Fardos transparentes 
termossoldado, resistente, pesando até 5kg. 

15.000 
 R$                  
6,75  

 R$                 
101.250,00  

 R$                   
4,73  

 R$                   
70.950,00  

R$4,50 
 R$                   

67.500,00  
 R$                        
5,33  

 R$                          
79.950,00  

42 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE - Contendo, 
sêmola de Trigo enriquecida com Ferro e ácido fólico e 
corante de urucum. Contém glúten. Com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 
mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica com 500g. 
Embalagem secundária: Fardos transparentes 
termossoldado, resistente, pesando até 5kg. 

50.000 
 R$                  
6,95  

 R$                 
347.500,00  

 R$                   
4,87  

 R$                 
243.500,00  

R$4,30 
 R$                

215.000,00  
 R$                        
5,37  

 R$                       
268.500,00  

43 

MAMÃO - Tipo formosa com 70% de maturação. Sem 
danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos 
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão. 
Embalagem primária: Caixa de papelão resistente lacrada 
pesando aproximadamente 18 kg. 

8.000 
 R$                  
4,99  

 R$                   
39.920,00  

 R$                   
3,49  

 R$                   
27.920,00  

R$2,50 
 R$                   

20.000,00  
 R$                        
3,66  

 R$                          
29.280,00  

44 

MARGARINA. Cremosa com sal, com 65% de lipídeos e 0% 
de gorduras trans. Enriquecida de vitaminas. Apresentando 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isento de ranço e de 
bolores. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data da entrega. Embalagem primária: Potes de plástico de 
250g. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente 
de 6 kg com 24 unidades. 

2.000 
 R$               

11,47  
 R$                   

22.940,00  
 R$                   
8,03  

 R$                   
16.060,00  

R$4,80 
 R$                     

9.600,00  
 R$                        
8,10  

 R$                          
16.200,00  



45 

MELANCIA - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme 
de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, 
em perfeito estado de desenvolvimento. Com 70% de 
maturação. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 
tamanho padrão. Embalagem primária: podem vir soltas 
dentro do transporte desde que esteja limpo e higienizado. 

10.000 
 R$                  
3,30  

 R$                   
33.000,00  

 R$                   
2,95  

 R$                   
29.500,00  

R$1,50 
 R$                   

15.000,00  
 R$                        
2,58  

 R$                          
25.800,00  

46 

MILHO BRANCO. Tipo 1, Classe Branca, Categoria 
misturada. Isento de parasitas, mofo, odores estranhos, 
substâncias nocivas, matérias terrosas e outros. Devem estar 
de acordo com as exigências da legislação Sanitária em vigor 
no país ANVISA/MS. O produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: plástica, transparente, atóxica, 
resistente, de até 500g.  Embalagem secundária: Fardo 
plástico transparente de até 10 kg. 

5.000 
 R$                  
8,99  

 R$                   
44.950,00  

 R$                   
6,29  

 R$                   
31.450,00  

R$5,40 
 R$                   

27.000,00  
 R$                        
6,89  

 R$                          
34.450,00  

47 

MILHO P/ PIPOCA: Tipo 1, Classe amarelo, Isento de 
parasitas, mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, 
matérias terrosas e outros. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação Sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. O produto deve conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data de entrega. Prazo de validade 
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto.Embalagem primária: plástica, transparente, 
atóxica, resistente, de até 500g.  Embalagem secundária: 
Fardo plástico e transparente. 

3.000 
 R$                  
7,20  

 R$                   
21.600,00  

 R$                   
5,04  

 R$                   
15.120,00  

R$5,40 
 R$                   

16.200,00  
 R$                        
5,88  

 R$                          
17.640,00  

48 

MISTURA PARA MINGAU FARINHA LÁCTEA. 
Característica técnicas: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e 
minerais. Prazo de validade: mínimo de 6 meses. Data de 
fabricação: máximo 30 dias. A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. Embalagem primária: Sache de 200g. 
Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente de 5 
kg com 24 unidades. 

6.000 
 R$               

22,59  
 R$                 

135.540,00  
 R$                

17,95  
 R$                 

107.700,00  
R$17,00 

 R$                
102.000,00  

 R$                      
19,18  

 R$                       
115.080,00  



49 

MISTURA PARA MINGAU MULTICERAIS - Ingredientes 
após o preparo: farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido 
fólico, açúcar, amido, farinha de arroz, farinha de aveia, 
farinha de milho, farinha de cevada, farinha de centeio, 
extrato de malte, carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, maltodextrina, pirofosfato férrico, sulfato de zinco 
monohidratado, sulfato de manganês monohidratado, iodeto 
de potássio, vitaminas (ácido ascórbico, acetato dl-alfa-
tocoferil, nicotinamida, palmitato de retinil, tiamina 
mononitrato, colecalciferol, pantotenato de cálcio, 
fitomenadiona, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido fólico) e aromatizante: aroma artificial 
vanilina. CONTÉM GLÚTEN. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Data de fabricação: máximo 30 dias. A 
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: 
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. Embalagem primária: Sache de 
200g. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente 
de 5 kg com 24 unidades. 

6.000 
 R$               

25,99  
 R$                 

155.940,00  
 R$                

18,19  
 R$                 

109.140,00  
R$17,00 

 R$                
102.000,00  

 R$                      
20,39  

 R$                       
122.340,00  

50 

MOLHO DE TOMATE. Molho elaborado a partir de partes 
comestíveis de tomate, adicionado de especiarias, sal e 
açúcar. Características Técnicas: tomate, polpa de tomate, 
amido, óleo vegetal, cebola, alho em pó, açúcar e sal. Não 
contém glúten. Deve apresentar cor, sabor, odor 
característico, consistência pastosa. Devem estar de acordo 
com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no país 
(ANVISA/MS). Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: Sachê de 340g. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado com 8.160 kg com 
24 unidades.  

7.000 
 R$               

12,79  
 R$                   

89.530,00  
 R$                   
8,95  

 R$                   
62.650,00  

R$4,50 
 R$                   

31.500,00  
 R$                        
8,75  

 R$                          
61.250,00  

51 

ÓLEO DE SOJA REFINADO. Características Técnicas: Óleo 
de soja refinado, 100% natural. Não deve apresentar 
embalagem frágil, mistura de outros óleos, cheiro forte e 
intenso, volume insatisfatório.  A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. Prazo de validade: Mínimo de 10 meses. Data 
de fabricação: Máximo de 30 dias. Embalagem primária: 
Acondicionada em recipientes de plástico de 900 ml, não 
apresentado amassamento ou vazamento. Embalagem 
secundária: Caixa de papelão resistente de 18 litros com 20 
unidades. 

7.000 
 R$                  
6,79  

 R$                   
47.530,00  

 R$                   
4,75  

 R$                   
33.250,00  

R$4,60 
 R$                   

32.200,00  
 R$                        
5,38  

 R$                          
37.660,00  



52 

OVO DE GALINHA - produto fresco de ave galinácea, tipo 
grande (50g), íntegro, tamanho uniforme e cor branca, 
proveniente de avicultor com inspeção oficial, cor, odor  
e sabor característico, casca lisa, pouco porosa, sem 
manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e 
fungos. A gema deve se apresentar translúcida, firme, 
consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo 
e sem germe desenvolvido. A clara deve se apresentar 
transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas 
ou turvação e intactas. Embalagem primária: resistente de 
papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a 
Identificação do produto, marca do fabricante, validade, data 
de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 20 dias a contar no ato da 
entrega. 

6.000 
 R$               

10,50  
 R$                   

63.000,00  
 R$                   
7,35  

 R$                   
44.100,00  

R$0,42 
 R$                     

2.520,00  
 R$                        
6,09  

 R$                          
36.540,00  

53 

PÃO DE CHÁ. Peso de 50g cada unidade. Preparado a partir 
de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de 
matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado 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. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, data de embalagem, peso liquido. Validade mínima 
de 05 dias a contar da entrega. Embalagem primária: 
Embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 
unidades cada. 

15.000 
 R$                  
9,89  

 R$                 
148.350,00  

 R$                   
7,20  

 R$                 
108.000,00  

R$0,50 
 R$                     

7.500,00  
 R$                        
5,86  

 R$                          
87.900,00  

54 

PÃO DE DOCE. Peso de 50g cada unidade. Preparado a 
partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas 
de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado 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. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima 
de 05 dias a contar da entrega. Embalagem primária: 
Embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 
unidades cada. 

15.000 
 R$               

13,99  
 R$                 

209.850,00  
 R$                   
9,79  

 R$                 
146.850,00  

R$0,55 
 R$                     

8.250,00  
 R$                        
8,11  

 R$                       
121.650,00  



55 

PEITO DE FRANGO - Peito de frango carne de frango tipo 
peito congelado, não temperado com pele, com adição de 
água de no máximo 4%. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro 
e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Com etiquetas de identificação (validade, peso, 
procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em 
cada embalagem.  Devem estar de acordo com as exigências 
do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. 
Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 30 
dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 
Plástica, atóxica, termossoldado, resistente, de até 3kg. 
Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com 
até 15kg.                                                                                                                                      

35.000 
 R$               

10,99  
 R$                 

384.650,00  
 R$                

11,90  
 R$                 

416.500,00  
R$9,50 

 R$                
332.500,00  

 R$                      
10,80  

 R$                       
378.000,00  

56 

REPOLHO BRANCO - Aparência frescas e sã, ótima 
qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, 
cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe 
alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, 
insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. 
Peso e tamanho padrão. Embalagem primária: Caixa de 
papelão resistente lacrada pesando aproximadamente 20 kg. 

12.000 
 R$                  
4,15  

 R$                   
49.800,00  

 R$                   
3,60  

 R$                   
43.200,00  

R$3,50 
 R$                   

42.000,00  
 R$                        
3,75  

 R$                          
45.000,00  

57 

SAL LIGHT. Deve apresentar em sua composição 50% 
menos sódio. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. Embalagem primária: Embalagem de 1kg. 
Embalagem secundária: Fardo plástico resistente.  

100 
 R$               

15,99  
 R$                      

1.599,00  
 R$                

12,90  
 R$                      

1.290,00  
R$1,30 

 R$                        
130,00  

 R$                      
10,06  

 R$                            
1.006,00  

58 

SAL REFINADO IODADO. Não devem apresentar sujidade, 
umidade, misturas inadequadas ao produto. Prazo de 
validade: Mínimo de 11 meses. Data de fabricação: Máximo 
de 30 dias. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. Embalagem 
primária: Pacotes de 1 kg, em polietileno transparente. 
Embalagem secundária: Fardos com sacos resistentes de 
polietileno com 10 kg. 

7.000 
 R$                  
4,15  

 R$                   
29.050,00  

 R$                   
3,25  

 R$                   
22.750,00  

R$1,00 
 R$                     

7.000,00  
 R$                        
2,80  

 R$                          
19.600,00  

59 

SELETA DE LEGUMES. Contendo ervilha, batata, cenoura e 
salmoura (água e sal). Com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem primária: 
Sache de 200g. Embalagem secundária: Caixa de papelão 
de 4.800 kg com 24 unidades. 

7.000 
 R$                  
4,99  

 R$                   
34.930,00  

 R$                   
3,85  

 R$                   
26.950,00  

R$9,80 
 R$                   

68.600,00  
 R$                        
6,21  

 R$                          
43.470,00  



60 

SUCO CONCENTRADO – CAJÚ -  Contendo 
necessariamente os ingredientes: água potável, suco e/ou 
polpa concentrado de caju, em embalagem de 50 ml com 
rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega. Embalagem primária: garrafa 
plástica, transparente, atóxica, resistente, de até 500 ml. 
Embalagem secundária: caixa com 12 garrafas. 

8.000 
 R$                  
8,99  

 R$                   
71.920,00  

 R$                   
5,00  

 R$                   
40.000,00  

R$3,90 
 R$                   

31.200,00  
 R$                        
5,96  

 R$                          
47.680,00  

61 

SUCO CONCENTRADO – GOIABA -  Contendo 
necessariamente os ingredientes: água potável, suco e/ou 
polpa concentrado de goiaba, em embalagem de 50 ml com 
rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega. Embalagem primária: garrafa 
plástica, transparente, atóxica, resistente, de até 500 ml. 
Embalagem secundária: caixa com 12 garrafas. 

8.000 
 R$                  
7,99  

 R$                   
63.920,00  

 R$                   
6,80  

 R$                   
54.400,00  

R$6,20 
 R$                   

49.600,00  
 R$                        
7,00  

 R$                          
56.000,00  

62 

SUCO PRONTO – NÉCTAR (vários sabores) Contendo, 
água, suco da fruta e açúcar. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: conter data de fabricação até 120 dias 
anteriores a data de entrega. Embalagem primária: Tetra 
pack de 200ml. Embalagem secundária: Caixa de papelão 
resistente de 5.400 kg com 27 unidades. 

40.000 
 R$                  
1,65  

 R$                   
66.000,00  

 R$                   
2,85  

 R$                 
114.000,00  

R$1,35 
 R$                   

54.000,00  
 R$                        
1,95  

 R$                          
78.000,00  

63 

TANGERINA IN NATURA - fruto arredondado, casca de cor 
lisa, integra cor, odor, sabor próprios. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. Embalagem primária: Caixas de 
papelão resistente pesando aproximadamente 20kg. 

60.000 
 R$                  
7,05  

 R$                 
423.000,00  

 R$                   
4,94  

 R$                 
296.400,00  

R$5,50 
 R$                

330.000,00  
 R$                        
5,83  

 R$                       
349.800,00  

64 

TOMATE IN NATURA TIPO RASTEIRO - de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, isentam de 
enfermidade material terroso e umidade externa anormal, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Caixas de papelão resistente pesando 
aproximadamente 20 kg. 

17.000 
 R$                  
5,99  

 R$                 
101.830,00  

 R$                   
5,80  

 R$                   
98.600,00  

R$6,50 
 R$                

110.500,00  
 R$                        
6,10  

 R$                       
103.700,00  

65 

UVA BLACK (SEM SEMENTES) - de 1ª qualidade, tamanho 
médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco plástico 
sem danificação aparente. A embalagem deverá ser limpa, 
seca e de material que não provoque alterações externas ou 
internas nas bagas e não transmita odor ou sabor estranho 
às mesmas. A capacidade da embalagem não poderá 
exceder 10kg (dez quilogramas), deverá também assegurar 
uma adequada conservação ao produto. 

5.000 
 R$               

17,59  
 R$                   

87.950,00  
 R$                

12,31  
 R$                   

61.550,00  
R$15,00 

 R$                   
75.000,00  

 R$                      
14,97  

 R$                          
74.850,00  



66 

VINAGRE. Fermentado acético de álcool, acidez 4%.  Prazo 
de Validade: Mínimo de 8 meses. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias. A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, lote e informações nutricionais. Embalagem 
primária: Garrafas plásticas resistentes, contendo 750 ml. 
Embalagem secundária: Plástico resistente atóxico, de 9 
litros com 12 unidades. 

4.000 
 R$                  
3,54  

 R$                   
14.160,00  

 R$                   
2,95  

 R$                   
11.800,00  

R$2,90 
 R$                   

11.600,00  
 R$                        
3,13  

 R$                          
12.520,00  

VALOR TOTAL ESTIMADO     R$        12.164.074,00  R$            10.215.851,00  R$             9.178.870,00  R$             10.520.029,50  

           

           

        
Marituba/PA, 18 de Dezembro de 2018. 

           

           

  
_____________________________________                                                                                                                                                   

Laudicea Dantas da Silva Albuquerque                                                                                                   
Coordenadora de Compras da Secretaria Municipal de Educação 

de Marituba/PA                                                                                                                                            
Portaria nº 008/2017/ SEMED                                                      

 
   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

    


		2019-01-14T16:36:17-0300
	MARCIA HELENA MOREIRA LEITE:29208618838


		2018-12-18T16:44:59-0300
	LAUDICEA DANTAS DA SILVA ALBUQUERQUE:75253305220




