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MAPA DE PREÇOS 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA 

ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA, 

CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

(PNAE), 

Nº 
ITEM 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
UNIDADE 

CUSTO 
UNITÁRIO   

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. 

15000 Quilo 2,90  R$        43.500,00  

2 

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. 

3000 Quilo 10,29  R$        30.870,00  
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3 

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. 

50 Quilo 16,60  R$            830,00  

4 

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. 

5000 Litro 6,10  R$        30.500,00  

5 

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. 

20000 Quilo 6,32  R$      126.400,00  

6 

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. 

20000 Quilo 5,12  R$      102.400,00  

7 

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. 

2000 Quilo 5,05  R$        10.100,00  

8 

CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA 
(carne moída dianteira (1° qualidade), 10% 
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. 

25000 Quilo 17,30  R$      432.500,00  
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FRANGO INTEIRO - frango inteiro, resfriado 
ou congelado, sem tempero, embalado 
individualmente em sacos plásticos de 
polietileno atóxico resistente vedado, com 
aproximadamente 2 ½ a 3 kg por frango, com 
a marca do fabricante do produto, data de 
fabricação/lote e registro nos Órgãos de 
Inspeção Sanitária. Sem formação de cristais 
de gelo, 
sem água dentro da embalagem ou do 
frango, isento de penas e penugens, 
perfurações e queimaduras por 
congelamento, com miúdos íntegros, 
consistência firme, não amolecida, odor 
e cor característicos, cor amarelo-rosada, 
sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas; cheiro 
agradável, pele lisa, macia e clara (entre 
amarelo e branco). O produto deverá 
respeitar o limite 
de percentual de água estabelecido pelo 
Ministério de Agricultura. Transporte do lote 
em veículo fechado e refrigerado. As 
especificações de qualidade do produto 
seguem a Legislação 
da Vigilância Sanitária e recomendações do 
Ministério da Agricultura – SIF ou SISP. 

25000 Quilo 7,59  R$      189.750,00  

10 

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. 

15000 Quilo 33,32  R$      499.800,00  
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11 

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. 

1000 Quilo 5,35  R$          5.350,00  

12 

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. 

1000 Quilo 12,29  R$        12.290,00  

13 

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. 

4000 Litro 2,62  R$        10.480,00  

TOTAL GERAL:  R$   1.494.770,00  

 

Marituba (Pa), 23 de setembro de 2020. 
 
 
 

 
THAYANNE ALVES BALDEZ 

Coordenadora do Setor de Compras  
Portaria nº 001/2019 – GAB-SEMED 
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