
V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL V . UNIT V. TOTAL V. UNITV. UNIT.MED.UNIT. V.TOTAL MÉD.

1 SEMED KG 200,00

102,13R$                    20.426,00R$                                 100,00R$               20.000,00R$                               65,00R$                  13.000,00R$                          89,04R$                       17.808,67R$                                      

2 SEMED KG 9.000,00

24,43R$                      219.870,00R$                               22,80R$                 205.200,00R$                            20,00R$                  180.000,00R$                        22,41R$                       201.690,00R$                                    

3 SEMED KG 6.000,00

12,00R$                      72.000,00R$                                 11,50R$                 69.000,00R$                               13,80R$                  82.800,00R$                          12,43R$                       74.600,00R$                                      

4 SEMED KG 15.000,00

15,00R$                      225.000,00R$                               12,96R$                 194.400,00R$                            8,00R$                     120.000,00R$                        11,99R$                       179.800,00R$                                    

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.

SOUSA E ARAUJO COMERCIO LTDA

FORNECEDOR 3

CNPJ 30.445.162/0001-02

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.

MÉDIA DE VALORESFIS COMECIAL LTDA
UNID. 

CONSUMIDO

RA

LOGO 

PREFEITURA

LOTE ÚNICO

DESCRIÇÃO 

Mendes Sousa Comércio de 

Alimentos
ÍTEM UNID

SECRETARIA/DOC:

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: embalagem de 

polietileno atóxico transparente, contendo 200g. 

Embalagem secundária: Caixas de papelão resistente.

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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA

FORNECEDOR 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE  MARITUBA/PA
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para fornecimento de Gêneros 

Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis para complementação da merenda escolar, para atender os alunos matriculados na rede 

QUANT. CNPJ :  14.731.830/0001-01

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 209

APLICAÇÃO:

FORNECEDOR 2

CNPJ: 21.371.607/0001-58



5 SEMED KG 15.000,00

16,00R$                      240.000,00R$                               14,40R$                 216.000,00R$                            8,00R$                     120.000,00R$                        12,80R$                       192.000,00R$                                    

6 SEMED KG 100,00

21,16R$                      2.116,00R$                                    22,50R$                 2.250,00R$                                 25,00R$                  2.500,00R$                            22,89R$                       2.288,67R$                                        

7 SEMED KG 7.000

15,70R$                      109.900,00R$                               13,48R$                 94.360,00R$                               10,00R$                  70.000,00R$                          13,06R$                       91.420,00R$                                      

8 SEMED KG 1.000,00

26,00R$                      26.000,00R$                                 25,50R$                 25.500,00R$                               21,00R$                  21.000,00R$                          24,17R$                       24.166,67R$                                      

9 SEMED KG 7.000,00

17,56R$                      122.920,00R$                               19,80R$                 138.600,00R$                            20,40R$                  142.800,00R$                        19,25R$                       134.773,33R$                                    

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.

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.

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO –

Queijo tipo mussarela resfriado, fatiado, de origem de leite 

de vaca, coalho, sal e ingredientes pertinentes pela 

legislação, elaborado sob inspeção veterinária. O produto 

deve apresentar características organolépticas próprias da 

espécie, não apresentar superfície pegajosa ou de 

consistência anormal com indícios de fermentação, rígida, 

cor branco-creme, homogenia, transportado em veículo 

fechado, isotérmico e resfriado, temperatura de 6 a 10ºC. O 

produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 

vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressos 

de forma clara e indelével as seguintes informações: Nome 

e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente 

registro no

SIF, SISP ou SIM; Identificação completa do produto, 

constando inclusive a marca; data de fabricação, prazo de 

validade e prazo máximo para consumo; peso líquido. 

Acondicionado em embalagem que proteja de 

contaminações e assegure sua qualidade, com data de 

fabricação e validade impressas, de consistência semi dura. 

Fracionado em no máximo 3 kg do produto por 

embalagem.

IOGURTE DE FRUTAS – SABOR MORANGO 

iogurte com polpa de frutas, com as seguintes 

características:  sabor morango; aromatizante sintético 

idêntico ao natural de morango; ingredientes: leite e/ou 

leite em pó integral, açúcar, preparo de morango com 

sementes; fermento lácteo; estabilizante; aroma idêntico 

ao natural de morango e corante natural de carmim de 

cochonilha; acondicionado em potes; com peso líquido de 

120 gramas; validade mínima de 45 dias contados a partir 

da data da entrega do produto; demais condições de acordo 

com as normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e 

outras). Bandejas com 540 g, contendo 6 unidades.

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



10 SEMED KG 1.000,00

23,00R$                      23.000,00R$                                 25,00R$                 25.000,00R$                               22,50R$                  22.500,00R$                          23,50R$                       23.500,00R$                                      

11 SEMED KG 1.000,00

29,40R$                      29.400,00R$                                 28,50R$                 28.500,00R$                               25,00R$                  25.000,00R$                          27,63R$                       27.630,00R$                                      

MISTURA PARA MINGAU – ARROZ Mistura pré-cozida para 

preparo de mingau enriquecida com vitaminas e minerais. 

Composta de Farinha de ARROZ, açúcar, amido de milho, 

sais minerais, vitaminas, sal e aromatizante. Apresenta-se 

em pó solúvel e acondicionado em material que garanta as 

propriedades dos produtos. Suas condições deverão estar 

de acordo com a NTA 83. Necessário Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo 

com 20 dias de fabricação. Embalagem primária: Sache de 

200g

Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente de 5 kg 

com 24 unidades.

CEREAIS – 

Diversos sabores; iogurte com polpa de frutas e cereal.

 - Mamão, Maçã, Banana e Cereais: Leite reconstituído 

integral, preparado de frutas e cereais (água, xarope de 

açúcar, flocos de cereais trigo, cevada e aveia, amido 

modificado, polpa de mamão, polpa de banana, açúcar, 

suco de maçã, aromatizantes, corantes naturais carmin 

cochonila e urucum, acidulante ácido cítrico, conservador 

sorbato de potássio e espessante goma xantana), xarope de 

açúcar e fermentados lácteos. Contém Glúten. 

- Banana, Pêra, Melão e Cereais - Leite reconstituído 

integral, preparado de frutas e cereais (água, xarope de 

açúcar, flocos de cereais trigo, cevada e aveia, amido 

modificado, polpa de banana, polpa de melão, açúcar, polpa 

de pêra, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, 

conservador sorbato de potássio, espessante goma xantana 

e corante amarelo tartrazina), xarope de açúcar e 

fermentados lácteos. Colorido e aromatizado 

artificialmente. Contém Glúten.

- Morango, Maçã, Banana e Cereais Leite reconstituído 

integral, preparado de frutas e cereais (água, xarope de 

açúcar, flocos de cereais trigo, cevada e aveia, amido 

modificado, polpa de morango, polpa de banana, açúcar, 

suco de maçã, aromatizantes, corante natural carmin 

cochonila, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de 

potássio, espessante goma xantana), xarope de açúcar e 

fermentados lácteos. Contém Glúten.

Bandejas com 600 g, contendo 6 unidades.



12 SEMED KG 200,00

68,60R$                      13.720,00R$                                 57,92R$                 11.584,00R$                               49,00R$                  9.800,00R$                            58,51R$                       11.701,33R$                                      

13 SEMED KG 400,00

199,00R$                    79.600,00R$                                 68,10R$                 27.240,00R$                               48,90R$                  19.560,00R$                          105,33R$                     42.133,33R$                                      

14 SEMED KG 400,00

58,80R$                      23.520,00R$                                 47,45R$                 18.980,00R$                               49,00R$                  19.600,00R$                          51,75R$                       20.700,00R$                                      

15 SEMED KG 400,00

46,65R$                      18.660,00R$                                 47,45R$                 18.980,00R$                               49,00R$                  19.600,00R$                          47,70R$                       19.080,00R$                                      

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA DE 

PREBIÓTICOS

Usada em criança de 0 a seis a meses de idade. Composição: 

soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite 

em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de 

canola, galactooligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais 

citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, 

cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, 

selenato de sódio, lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, 

vitaminas c, taurina, vitamina e, pantotenato de cálcio, 

vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, acido fólico, vitamina 

K, biotina, vitamina d, vitamina b12 e I-camitina. Não 

contem glúten.. 

(Referencia: Nan Confor 3). 

Lata 400 gramas

FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL ISENTA DE LACTOSE-

 À base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina 

(única fonte de carboidratos); é enriquecida com 

vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 

oligoelementos opção adequada na intolerância à lactose. 

Composição: Maltodextrina, oleína de palma, proteína de 

soro de leite, caseinato de potássio, óleo de canola, óleo de 

coco, óleo de milho, fosfato de potássio, citrato de cálcio, 

lecitina de soja, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, 

vitamina C, taurina, necleotídeos, cloreto de potássio, 

sulfato de zinco, sulfato ferroso, Lcarnitina, vitamina E, 

vitamina PP, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina 

B2, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, vitamina 

D3, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina K, biotina e 

vitamina B12. Não contém Glúten.. 

(Referencia: Nan sem Lactose).

Lata 400 gramas

COMPOSTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 

PRIMEIRO ANO DE IDADE - 

Com fibras prebióticas (Prebio1). Composição: Leite 

parcialmente desnatado, xarope de milho,lactose, óleo de 

milho, óleo de canola, oleína de palma, 

frutooligossacarideos, sais minerais, vitaminas e 

emulsificante lecitina de soja. Isento de Glúten. VALIDADE: 

12 MESES DO ATO DA ENTREGA

(Referencia: Ninho Fases 1+).

Lata de 400 gramas

COMPOSTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 

PRIMEIRO ANO DE IDADE

Leite parcialmente desnatado, açúcar, lactose, óleo de 

palma, óleo de milho, xarope de milho, óleo de canola, 

oléina de palma,frutooligossacarídeos, inulina, sais 

minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. Não 

contém glúten. Produto deverá ter registro no Ministério 

da Agricultura e/ou Saúde. VALIDADE: 12 MESES DO ATO 

DA ENTREGA . Referencia: Ninho Fases 2+)

Embalagem contendo 400 gramas



16 SEMED KG 400,00

58,10R$                      23.240,00R$                                 47,45R$                 18.980,00R$                               50,00R$                  20.000,00R$                          51,85R$                       20.740,00R$                                      

17 SEMED KG 200,00

187,13R$                    37.426,00R$                                 90,36R$                 18.072,00R$                               45,00R$                  9.000,00R$                            107,50R$                     21.499,33R$                                      

18 SEMED KG 500,00

23,18R$                      11.590,00R$                                 28,60R$                 14.300,00R$                               25,00R$                  12.500,00R$                          25,59R$                       12.796,67R$                                      

TOTAL 1.298.388,00R$                          TOTAL 1.146.946,00R$                       TOTAL 909.660,00R$                      TOTALTOTAL TOTAL 1.118.336,00R$                               

COORDENADORIA DE COMPRAS

THAYANNE ALVES BALDEZ

TOTAL  

COMPOSTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 

PRIMEIRO ANO DE IDADE

Leite parcialmente desnatado, açúcar, lactose, óleo de 

palma, óleo de milho, xarope de milho, óleo de canola, 

oléina de palma, frutooligossacarídeos, inulina, sais 

minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. Não 

contém glúten. Produto deverá ter registro no Ministério 

da Agricultura e/ou Saúde.  VALIDADE: 12 MESES DO ATO 

DA ENTREGA. Referencia: Ninho Fases 3+)

Embalagem contendo 400 gramas.

COMPLEMENTO ALIMENTAR

Composição: Leite em pó desnatado instantâneo, sacarose, 

sólidos de xarope de milho, leite em pó integral, fosfato de 

magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de 

zinco, inositol, iodeto de potássio, acetato de DL-alfa 

tocoferol, niacinamida, sulfato de manganês, sulfato 

cúprico, fitomenadiona, acetato de vitamina A, pantotenato 

de cálcio, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 

cloridrato de tiamina, riboflavina, colecalciferol, cloreto de 

cromo, ácido fólico, biotina, aromatizante, estabilizantes 

carragena e lecitina de soja. Não contém glúten. Contém 

Lactose. Sabor chocolate.  (Referencia: Sustagem) 

Lata 400 gramas.

FARINHA DE AVEIA – Em flocos, composição nutricional 

mínima (em 100g): 15g de proteína / 7,5g de lipídios / 55g 

de carboidratos / valor calórico 347,5 Kcal. Embalagem 

primária: caixa papelão resistente de 200g.

PORTARIA Nº 001/2019-GAB-SEMED

    COORDENADORA DE COMPRAS DA SEMED
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