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ANEXO I – EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019/CPL/PMA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I. OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS 

PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUANDO DELES O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NECESSITAR. 

II. JUSTIFICATIVA: A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para 

o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de 

Afuá, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de 

saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, 

respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 

III. ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO E TOTAL DO OBJETO. 

LOTE 1 - HORTIFRUTIGRANJEIROS  

Item    Especificação do Produto  UNID QUANT Marca  
P. Médio  

Unitário    
 P. Médio Total   

1 ALHO 

ALHO : Alho “in natura”, 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. 

Acondicionado em embalagem de redinha 

contendo até 1 kg, com identificação do fabricante 

e data de vencimento.  Validade mínima de 06 ( 

seis) meses a partir da data de entrega. *AMOSTRA: 

1 embalagem de até 1 kg 

KG  250 

  R$ 28,46 R$ 7.115,00 
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2 BATATA INGLESA 

BATATA INGLESA : Batata “in natura”,  com a polpa 

intacta,  limpa, firme e lisa, de tamanho uniforme, 

procedente de espécies genuínas, sãs e frescas. 

Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem 

manchas esverdeadas e livre de broto.  Embalagem 

de 1 kg. *AMOSTRA: 1 embalagem de 01 kg. 

KG  2.200 

  R$ 7,08 R$ 15.576,00 

3 BETERRABA 

BETERRABA: Beterraba “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme. 

Isento de broto, 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 de 1 kg. *AMOSTRA: 1 pacote de 01 kg. 

KG  110 

  R$ 7,67 R$ 843,70 

4 CEBOLA 

CEBOLA: Cebola branca “in natura”, fresca, com as 

extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. 

Isento de broto, enfermidades, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas.. Embalagem de 

1 kg. *AMOSTRA: 1 pacote de 01 kg. 

KG  2.200 

  R$ 7,25 R$ 15.950,00 
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5 CENOURA 

CENOURA: Cenoura “in natura”, fresca, com as 

extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. 

Isento de broto, enfermidades, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas. Embalagem de 1 

kg. *AMOSTRA: 1 pacote de 01 kg. 

KG  2.200 

  R$ 7,67 R$ 16.874,00 

6 MAÇA 

MAÇÃ: Maçã “in natura”, 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. Embalagem de até 5 kg. 

*AMOSTRA: 1 pacote de 05 kg. 

KG  450 

  R$ 18,32 R$ 8.244,00 

7 TOMATE 

TOMATE. Tomate “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e 

firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. 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 de até 5 kg. *AMOSTRA: 1 pacote de 

05 kg. 

KG  2.200 

  R$ 8,99 R$ 19.778,00 
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8 LARANJA 

LARANJA: Laranja “in natura” extra, 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. *AMOSTRA: 1 embalagem com 10 

und. 

UNID 3.000 

  R$ 1,30 R$ 3.900,00 

TOTA R$ 88.280,70 

 
LOTE 2 - BOLO,PÃES  

Item    Especificação do Produto  UNID QUANT Marca  
P. Médio  

Unitário    
 P. Médio Total   

1 BOLO COMUM 

BOLO COMUM: Bolo, Produzido a partir de farinha de 

trigo, leite, manteiga, ovos e açúcar. Assado ao 

ponto, sem amasso. Acondicionado em 

embalagem de 30 kg, contendo identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, selo de inspeção do órgão competente e 

data de embalagem. *AMOSTRA: 1 pacote de 05 kg 

. 

KG  3.180 

  R$ 10,50 R$ 33.390,00 
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2 PÃO DE CHÁ 

PÃO DE CHÁ: Pão de chá, tipo hot dog, 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. Isento de parasita, sujidades, larvas e 

material estranho. Acondicionado em embalagem 

de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades 

cada, contendo  identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade,  selo de inspeção 

do órgão competente, data de embalagem e  

peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a 

contar no ato da entrega.*AMOSTRA: 1 pacote de 

10 und . 

KG  3.180 

  R$ 12,52 R$ 39.813,60 
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3 PÃO DE MILHO 

PÃO DE MILHO: Pão de milho, tipo bola, 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. Isento de parasita, sujidades, larvas e 

material estranho. Acondicionado em embalagem 

de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades 

cada, contendo  identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade,  selo de inspeção 

do órgão competente, data de embalagem e  

peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a 

contar no ato da entrega.*AMOSTRA: 1 pacote de 

10 und . 

KG  3.180 

  R$ 11,65 R$ 37.047,00 
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4 PÃO DOCE 

PÃO DOCE : Pão doce, tipo hot dog, 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. Isento de parasita, sujidades, larvas e 

material estranho. Acondicionado em embalagem 

de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades 

cada, contendo  identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade,  selo de inspeção 

do órgão competente, data de embalagem e  

peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a 

contar no ato da entrega.*AMOSTRA: 1 pacote de 

10 und . 

KG  3.180 

  R$ 10,78 R$ 34.280,40 

TOTAL R$ 144.531,00 
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LOTE 3 - CARNES 

Item    Especificação do Produto  UNID QUANT Marca  
P. Médio  

Unitário    
 P. Médio Total   

1 
CARNE BOVINA 

MOÍDA 

CARNE BOVINA MOÍDA : Carne bovina moída de 

primeira qualidade (Fraldinha). Proveniente de 

animais abatidos sob  inspeção sanitária. 

congelada ou resfriada, com cor, sabor e odor 

característicos do produto de boa qualidade, 

Embalados em sacos de polietileno transparente, 

cada embalagem deve conter até 05 kg, integra 

adequada e resistente, com rotulagem 

especificando o peso, tipo de carne, data de 

fabricação, data de validade e com registro de 

inspeção do órgão competente (SIF, SIE ou SIM). 

*AMOSTRA: 1 pacote de 5 kg cada. 

KG  13.200 

  R$ 21,94 R$ 289.608,00 

2 CARNE SEM OSSO 

CARNE SEM OSSO: Carne bovina, magra, limpa, de 

primeira qualidade (Paulista, cabeça de lombo, pá 

e chã), Proveniente de animais abatidos sob  

inspeção sanitária. congelada ou resfriada, com 

cor, sabor e odor característicos do produto de boa 

qualidade, Embalados em sacos de polietileno 

transparente, cada embalagem deve conter até 05 

kg, integra adequada e resistente, com rotulagem 

especificando o peso, tipo de carne, data de 

fabricação, data de validade e com registro de 

inspeção do órgão competente (SIF, SIE ou SIM). 

*AMOSTRA: 1 pacote de 5 kg cada.  

KG  4.500 

  R$ 21,50 R$ 96.750,00 

TOTAL R$ 386.358,00 
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LOTE 4 - FRANGO-COXA E SOBRE COXA 

Item    Especificação do Produto  UNID QUANT Marca  
P. Médio  

Unitário    
 P. Médio Total   

1 
FRANGO-COCA E 

SOBRE COXA 

FRANGO-COXA E SOBRE COXA: Coxa e sobrecoxa 

de frango, 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. AMOSTRA: 1 

embalagem de 01 kg. 

KG  17.600 

  R$ 12,53 R$ 220.528,00 

TOTAL R$ 220.528,00 
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LOTE 5 - FORMULADOS 

Item    Especificação do Produto  UNID QUANT Marca  
P. Médio  

Unitário    
 P. Médio Total   

1 
BEBIDA LÁCTEA 
DE CHOCOLATE 

BEBIDA LÁCTEA DE CHOCOLATE: Mistura para 

preparo de bebida sabor chocolate (brigadeiro) 

com vitaminas, ferro quelato (de alta absorção) e 

zinco. . Acondicionado em embalagem de 01 kg, 

com identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional,  fornecedor, data de fabricação e  

validade e Selo de inspeção do órgão competente.  

Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a contar 

da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

Pacote com 1 kg. 

KG  2.000 

  R$ 13,01 R$ 26.020,00 

2 

MINGAU 5 
CEREAIS COM 
CASTANHA DO 

PARÁ 

MINGAU 5 CEREAIS COM CASTANHA DO PARÁ: 

Mistura para preparo de mingau de 5 cereais com 

castanha do Pará. Acondicionado em embalagem  

Bopp metalizado-laminado + polietileno atóxico, 

resistente, termossoldável, de 1 kg,  com 

identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional,  fornecedor, data de fabricação e  

validade e Selo de inspeção do órgão competente. 

Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a contar 

da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

Pacote com 1 kg 

KG  4.000 

  R$ 15,36 R$ 61.440,00 



ESTADO DO PARÁ  

PODER EXECUTIVO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ  
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  

 

____________________________________________________________________________________  
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax  

(0xx96)3689-1110   

3 
RISOTO DE 

FRANGO 

RISOTO DE FRANGO: Mistura para preparo de risoto 

de frango. Acondicionado em pacotes de 01 kg, 

com identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional,  fornecedor, data de fabricação e  

validade e Selo de inspeção do órgão competente 

Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a contar 

da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

Pacote com 01 kg 

KG  2.000 

  R$ 15,13 R$ 30.260,00 

4 

SOPA DE FEIJÃO 
COM CARNE DE 

CHARQUE E 
MACARRÃO 

SOPA DE FEIJÃO COM CARNE DE CHARQUE E 

MACARRÃO: Mistura para sopa feijão com carne de 

charque e macarrão. Acondicionado em 

embalagem de 01 kg, com identificação (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional,  fornecedor, data 

de fabricação e  validade e Selo de inspeção do 

órgão competente.  Prazo de validade mínimo de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. *AMOSTRA: 1 Pacote com 1 kg. 

KG  5.000 

  R$ 16,87 R$ 84.350,00 
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5 

SOPA DE FEIJÃO 
COM 

MACARRÃO, 
MANDIOCA E 

LEGUMES 

SOPA DE FEIJÃO COM MACARRÃO, MANDIOCA E 

LEGUMES: Mistura para preparo de sopa de feijão 

com macarrão, mandioca e legumes . 

Acondicionado em embalagem de 01 kg, com 

identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional,  fornecedor, data de fabricação e  

validade e Selo de inspeção do órgão competente 

Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a contar 

da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

Pacote com 1 kg. 

KG  5.000 

  R$ 15,45 R$ 77.250,00 

TOTAL R$ 279.320,00 
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LOTE 6 - OVOS E MARGARINA 

Item    Especificação do Produto  UNID QUANT Marca  
P. Médio  

Unitário    
 P. Médio Total   

1 OVOS 

OVOS: Ovo branco de galinha, produto fresco tipo 

grande (50g), íntegro, tamanho uniforme e sabor 

característico, casca lisa, pouco porosa, sem 

manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de 

podridão e fungos. Acondicionado em embalagem 

resistente de papelão ou isopor com 360 und. 

Contendo 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 do ato da 

entrega.. *AMOSTRA: 1 cartela com 30 und. 

CXA  55 

  R$ 193,74 R$ 10.655,70 

2 MARGARINA 

MARGARINA: Margarina  cremosa com sal , teor 

lipídico de 65%  a 85% de lipídios, com sal, potes 

plástico, resistente de 500g, com proteção interna 

pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo 

de validade,  lote,  informação nutricional e  selo de 

inspeção do órgão competente. Produzida a partir 

da interesterificação dos ácidos graxos, recebendo 

assim, comercialmente, a designação “livre de 

gordura trans”. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) 

meses a contar da data da entregado produto. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de até 500 g. 

KG 25 

  R$ 14,81 R$ 370,25 

TOTAL R$ 11.025,95 
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LOTE 7 - SACARIAS,ENLATADOS,SUCOS  

Item    Especificação do Produto  UNID QUANT Marca  
P. Médio  

Unitário    
 P. Médio Total   

1 ACHOCOLATADO 

ACHOCOLATADO: Em Pó Instantâneo. Obtido pela 

mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. 

Textura fina e homogênea. Acondicionado em 

embalagem de até 400g, plástica, atóxica, de cor 

opaca, não violada, contendo dados do produto, 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega 

*AMOSTRA: 1 pacote de até 400g. KG 2.800   R$ 11,22 R$ 31.416,00 

2 AÇUCAR 

AÇÚCAR. Açúcar Cristal, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente, contendo 01 kg, com identificação 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 

de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Apresentando cor, odor e sabor 

característicos. Validade mínima de 06 (seis) meses, 

a contar da data de entrega. *AMOSTRA: 1 

embalagem de 1 kg 

KG  22.600 

  R$ 3,00 R$ 67.800,00 
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3 
ALMONDEDA AO 

MOLHO 

ALMONDEGA AO MOLHO: Almondega ao molho em 

conserva, de primeira qualidade, obtido a partir da 

emulsão de carne bovina. Acondicionada em 

embalagem de até 830 g, com identificação 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação, validade e selo de 

inspeção do órgão competente. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da entrega do 

produto.*AMOSTRA: 1 embalagem de até 420 g. 

KG  5.800 

  R$ 13,90 R$ 80.620,00 

4 ARROZ 

ARROZ : Arroz Branco tipo 1, longo e fino,  

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 01 kg, 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.AMOSTRA: 1 embalagem de 1 kg 

KG  22.600 

  R$ 3,30 R$ 74.580,00 
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5 
AVEIA EM 

FLOCOS 

AVEIA EM FLOCOS. Aveia em flocos finos, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico contendo 250g, com 

identificação (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.*AMOSTRA: 1 

embalagem de 250g. 

KG  250 

  R$ 14,38 R$ 3.595,00 

6 AZEITE DE DÊNDE 

AZEITE DE DENDE: Óleo de palma de boa qualidade, 

acondicionado em embalagem até  01 lt, com 

identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, 

validade e selo de inspeção do órgão competente. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a 

contar da data de entrega. *AMOSTRA: 1 

embalagem de até 1 lt. 

LITRO  210 

  R$ 18,31 R$ 3.845,10 

7 BOLACHA DOCE 

BOLACHA DOCE: Biscoito Doce, tipo Maria ou 

Maisena, de textura crocante, com odor, sabor e 

cor característicos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente de 

dupla face, contendo 400 gramas, com 

identificação (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. *AMOSTRA: 1 

embalagem de 400g. 

KG 11.000 

  R$ 9,84 R$ 108.240,00 
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8 
BOLACHA 
SALGADA 

BOLACHA SALGADA: Biscoito Salgado, tipo Cream-

Cracker, de textura crocante, com odor, sabor e cor 

característicos, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente de 

dupla face, contendo 400 gramas, com 

identificação (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. *AMOSTRA: 1 

embalagem de 400g. 

KG  4.400 

  R$ 8,14 R$ 35.816,00 

9 
BOLACHA DE 
ÁGUA E SAL 

BOLACHA DE ÁGUA E SAL. Biscoito Salgado, tipo 

Cream-Cracker, de textura crocante, com odor, 

sabor e cor característicos, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 400 gramas, 

com identificação (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. *AMOSTRA: 1 

embalagem de 400g. 

KG  4.300 

  R$ 7,12 R$ 30.616,00 
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10 CAFÉ EM PÓ 

CAFÉ EM PÓ: Café em pó, torrado e moído, 100 % 

natural, livre de conservantes, aromatizantes e 

glúten. Fabricado a partir de matérias sãs e limpas, 

isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 

estado de conservação. Embalagens individuais 

com 500g, constando identificação do produto, 

marca, fabricante, data da fabricação, validade e 

lote. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 500g. 

KG  2.000 

  R$ 19,74 R$ 39.480,00 

11 CARNE DESFIADA 

CARNE DESFIADA: Carne desfiada em conserva, de 

primeira qualidade, obtido a partir da emulsão de 

carne bovina. Acondicionada em embalagem de 

até 320 g com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação, validade e selo de inspeção do 

órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da entrega do produto*AMOSTRA: 1 

embalagem de até 320 g. 

KG  6.000 

  R$ 17,80 R$ 106.800,00 
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12 CHARQUE 

CHARQUE: Carne bovina salgada, curada e 

dessecada, tipo dianteira.. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, resistente, a 

vácuo, transparente e resistente, peso líquido de até 

05 kg, contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

vencimento, 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.  Validade mínima de 06 meses a 

contar da entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

embalagem de 1 kg. 

KG  4.000 

  R$ 24,14 R$ 96.560,00 

13 
COLORÍFICO DE 

URUCUM 

COLORÍFICO DE URUCUM. Colorífico de urucum 

baixo teor de fubá isento de sujidades e mofos . 

Acondicionado em embalagem plástica de até 

200g, atóxica transparente não violada, contendo 

dados do produto, identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote 

gramatura e data de fabricação. Validade mínima 

de 6 ( seis ) meses a contar da data de entrega. * 

Amostra 01 pacote de  até 200g. 

KG  300 

  R$ 7,65 R$ 2.295,00 
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14 
AMIDO DE 

MILHO 

AMIDO DE MILHO: Amido de Milho tipo 1, sob a 

forma de pó fino, cor branca, sabor e odor 

característicos, fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas. Acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico, 

contendo até 01 kg, com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de: matéria 

terrosa, parasitas, larvas, material estranho sem 

umidade, fermentação ou ranço. Validade mínima 

de 6 (seis) meses, a contar da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de até  1 kg. 

KG  600 

  R$ 11,65 R$ 6.990,00 

15 ERVILHA  

ERVILHA : Ervilha em conserva, a base de: ervilha 

/água / sal. Sem conservantes, acondicionado em 

embalagem contendo até 2 kg , 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.*AMOSTRA: 1 embalagem de até 2 kg. 

KG  400 

  R$ 12,50 R$ 5.000,00 



ESTADO DO PARÁ  

PODER EXECUTIVO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ  
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  

 

____________________________________________________________________________________  
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax  

(0xx96)3689-1110   

16 
EXTRATO DE 

TOMATE 

EXTRATO DE TOMATE: Extrato de tomate preparado 

com frutos maduros, escolhidos são, sem pele e 

sementes, isentos de fermentação, podendo conter 

adição de 1 % de açúcar e 5% de cloreto de sódio, 

massa de consistência mole, cor vermelha, 

embalagem não pode estar amassada ou 

estufada, com peso de até 500g cada, constando 

identificação do produto, marca, fabricante, data 

da fabricação, validade e lote . Validade mínima 

de 6 ( seis) meses a contar da data da entrega do 

produto.  *AMOSTRA: 1 embalagem de até 500g. 

KG  90 

  R$ 7,50 R$ 675,00 

17 
FARINHA DE 

ARROZ 

FARINHA DE ARROZ: Farinha de arroz, pré cozida, 

contendo açúcar, amido, sais minerais, vitaminas e 

traços de leite. Fabricado a partir de matérias limpas 

e livres de contaminantes físicos e parasitas. 

Acondicionada em embalagem de 400g com 

identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 6 (seis)  meses a 

contar da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 

1 embalagem  de até 400g. 

KG  400 

  R$ 8,30 R$ 3.320,00 
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18 
FARINHA DE 
MANDIOCA 

FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca, 

apresentando a coloração branca, isentas de 

matéria terrosa, parasitos, umidade, fermentação 

ou ranço. Acondicionada em  embalagem de 01 

kg, com identificação (rótulo), procedência, 

informações nutricionais, número de lote  e 

validade. Vencimento mínimo de 06  (seis)  meses a 

partir do recebimento, Deve estar próprio para 

consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.*AMOSTRA: 1 embalagem  de 

até 1kg. 

KG  1.000 

  R$ 7,54 R$ 7.540,00 

19 
FARINHA DE 

TAPIOCA 

FARINHA DE TAPIOCA : Farinha de tapioca, 

apresentando a coloração branca, isentas de 

matéria terrosa, parasitos, umidade, fermentação 

ou ranço. Acondicionada em  embalagem de 01 

kg, com identificação (rótulo), procedência, 

informações nutricionais, número de lote  e 

validade. Vencimento mínimo de 06  (seis)  meses a 

partir do recebimento, Deve estar próprio para 

consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor.*AMOSTRA: 1 embalagem  de 

até 1kg. 

KG  1.500 

  R$ 14,31 R$ 21.465,00 
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20 
FARINHA DE 

TRIGO 

FARINHA DE TRIGO:  Farinha de trigo sem fermento, 

enriquecida com ferro e acido fólico, fabricada a 

partir de grãos de trigo sãos e limpos. Isentos de 

matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de 

conservação. Não podendo estar úmida 

fermentada ou rançosa. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico transparente, 

contendo 01 kg, com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade.  Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 pacote de 1 kg. 

KG  1.500 

  R$ 4,80 R$ 7.200,00 

21 
FARINHA DE 

MULTICEREAIS 

FARINHA DE MULTICEREAIS: Farinha pré cozida, 

preparada a partir da combinação de leite, aveia, 

farinha de trigo integral, cevada e centeio, 

contendo ferro, vitaminas e zinco. Fabricado a partir 

de matérias limpas e livres de contaminantes físicos 

e parasitas. Acondicionada em e mbalagem de até 

400g, constando identificação do produto, marca, 

fabricante, data da fabricação. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de até 400g. 

KG  400 

  R$ 28,00 R$ 11.200,00 
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22 FEIJÃO CAVALO 

FEIJÃO CAVALO: Feijão tipo 1, carioca, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, 

com identificação (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.*AMOSTRA: 1 

embalagem  de 1 kg. 

KG  6.400 

  R$ 10,60 R$ 67.840,00 

23 FUBÁ DE MILHO 

FUBÁ DE MILHO: Farelo de milho para preparo de 

canjica branca, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente, 

contendo até 500g, com identificação (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.*AMOSTRA: 1 pacote de até 500 g. 

KG  3.500 

  R$ 4,30 R$ 15.050,00 
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24 LEITE DE COCO 

LEITE DE COCO: Leite de coco tradicional- produto 

obtido de leite de coco, pasteurizado e 

homogeneizado,  cor, aroma e odor característicos, 

não rançoso. Acondicionado em embalagem de 

até  01 lt, com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação,  Validade e selo de inspeção 

do órgão competente. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. *AMOSTRA: 1 embalagem de até 1 lt. 

LITRO 300 

  R$ 17,00 R$ 5.100,00 

25 LEITE INTEGRAL 

LEITE INTEGRAL: Leite em pó, integral, enriquecido 

com vitaminas A, C e D e fonte de ferro. 

Acondicionado em embalagem de 200g, com 

identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, 

validade e selo de inspeção do órgão competente. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega. *AMOSTRA: 1 pacote de 

200g. 

KG  13.000 

  R$ 23,77 R$ 309.010,00 
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26 
LEITE SEM 
LACTOSE 

LEITE SEM LACTOSE: Leite em pó, isento de lactose. 

Acondicionado em embalagem de 400g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação, validade e selo de inspeção do 

órgão competente. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 pacote de 400g. 

KG  50 

  R$ 31,72 R$ 1.586,00 

27 

MACARRÃO 
ESPAGUETE COM 

OVOS 

MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS: Macarrão tipo 

espaguete com ovo. Fabricado a partir de matérias 

limpas e livres de contaminantes físicos e parasitas. 

Acondicionado em embalagem de polietileno de 

500g, com identificação (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e data de fabricação. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 500 g. 

KG  7.000 

  R$ 4,10 R$ 28.700,00 
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28 

MACARRÃO 
PARAFUSO COM 

OVOS 

MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS : Macarrão tipo 

parafuso com ovo. Fabricado a partir de matérias 

limpas e livres de contaminantes físicos e parasitas. 

Acondicionado em embalagem de polietileno de 

500g, com identificação (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e data de fabricação. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 500 g. 

KG 7.000 

  R$ 6,82 R$ 47.740,00 

29 
MASSA PARA 

SOPA 

MASSA PARA SOPA: Massa para sopa tipo caramujo. 

Fabricado a partir de matérias limpas e livres de 

contaminantes físicos e parasitas. Acondicionado 

em embalagem de polietileno de 500g, com 

identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

data de fabricação. Validade mínima de 6 (seis) 

meses a contar da data de entrega. *AMOSTRA: 1 

embalagem de 500 g. 

KG  5.000 

  R$ 5,87 R$ 29.350,00 
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30 MILHO BRANCO 

MILHO BRANCO: Milho branco em grãos, de primeira 

qualidade, fabricado a partir de  matérias sãs e 

limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 

perfeito estado de conservação. Acondicionado 

em embalagens individuais de 500, com 

identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

da de vencimento. Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de entrega. *AMOSTRA: 1 

embalagem de até 500 g. 

KG  2.000 

  R$ 9,45 R$ 18.900,00 

31 
MILHO PARA 

PIPOCA 

MILHO PARA PIPOCA: Milho de pipoca tipo 1, de 

primeira qualidade, fabricado a partir de  matérias 

sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e 

em perfeito estado de conservação. 

Acondicionado em embalagens individuais de até 

500, com identificação (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e da de vencimento. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de até 500 g. 

KG  500 

  R$ 4,88 R$ 2.440,00 



ESTADO DO PARÁ  

PODER EXECUTIVO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ  
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  

 

____________________________________________________________________________________  
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax  

(0xx96)3689-1110   

32 MILHO VERDE : 

MILHO VERDE : Milho verde em conserva, a base de: 

milho /água / sal, acondicionado em embalagem 

contendo até 2 kg , com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e data de vencimento. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega *AMOSTRA: 1 embalagem de até 

2 kg. 

KG  370 

  R$ 14,97 R$ 5.538,90 

33 ÓLEO DE SOJA 

ÓLEO DE SOJA: Óleo de soja vegetal, envasado em 

garrafa plástica resistente transparente, contendo 

900 ml, com identificação (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de entrega.*AMOSTRA: 1 

embalagem de 900 ml. 

GARRAFA  3.500 

  R$ 4,80 R$ 16.800,00 

34 
SAL REFINADO 

IODADO 

SAL REFINADO IODADO:  Sal iodado refinado, 

acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 1 kg, 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.*AMOSTRA: 1 embalagem de até 1 kg. 

KG  3.500 

  R$ 1,30 R$ 4.550,00 
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35 SALSICHA 

SALSICHA: Salsicha em conserva, de primeira 

qualidade, obtido a partir da emulsão de carne de 

ave. Acondicionada em embalagem de até 300 g 

com identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, 

validade e selo de inspeção do órgão competente. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

entrega do produto*AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 830g. 

KG  5.000 

  R$ 13,95 R$ 69.750,00 

36 

SUCO 
CONCENTRADO 

DE CAJU 

SUCO CONCENTRADO DE CAJU: Suco líquido 

concentrado de cajú, Acondicionado em 

embalagem de 500 ml,  com identificação (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional,  fornecedor, data 

de fabricação e  validade e Selo de inspeção do 

órgão competente. Com rendimento de acordo 

com a descrição do fabricante. Prazo de validade 

mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 500ml. 

GFA  12.000 

  R$ 5,20 R$ 62.400,00 
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37 

SUCO 
CONCENTRADO 

DE UVA 

SUCO CONCENTRADO DE UVA: Suco líquido 

concentrado de úva. Acondicionado em 

embalagem de 500 ml, com identificação (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional,  fornecedor, data 

de fabricação e  validade e Selo de inspeção do 

órgão competente. Com rendimento de acordo 

com a descrição do fabricante. Prazo de validade 

mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 500ml 

GFA  12.000 

  R$ 5,60 R$ 67.200,00 

38 

SUCO DE 
BANANA 

ADOÇADO 

SUCO DE BANANA ADOÇADO: Suco de banana 

pronto para beber, não fermentado, obtido  pela 

mistura de polpa de banana, extraído de frutos 

frescos, sadios e maduros, com água potável e 

ingredientes apropriados. Prazo de validade mínimo 

de 6 meses a contar da data de entrega do 

produto. Acondicionado em embalagem tetra  

square 1.000 ml, com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional,  fornecedor, data de 

fabricação e  validade e Selo de inspeção do órgão 

competente. Com rendimento de acordo com a 

descrição do fabricante. Prazo de validade mínimo 

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. *AMOSTRA: 1 caixa de 1000ml.. 

CAIXA  2.000 

  R$ 6,05 R$ 12.100,00 
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39 
SUCO DE GOIABA 

ADOÇADO 

SUCO DE GOIABA ADOÇADO: Suco de goiaba, 

pronto para beber, não fermentado, obtido  pela 

mistura de polpa de goiaba, extraído de frutos 

frescos, sadios e maduros, com água potável e 

ingredientes apropriados. Prazo de validade mínimo 

de 6 meses a contar da data de entrega do 

produto. Acondicionado em embalagem tetra  

square 1.000 ml, com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional,  fornecedor, data de 

fabricação e  validade e Selo de inspeção do órgão 

competente. Com rendimento de acordo com a 

descrição do fabricante. Prazo de validade mínimo 

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. *AMOSTRA: 1 caixa de 1000ml. 

CAIXA 2.000 

  R$ 10,00 R$ 20.000,00 
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40 

SUCO DE 
MAMÃO 

ADOÇADO 

SUCO DE MAMÃO ADOÇADO: Suco de mamão, 

pronto para beber, não fermentado, obtido a pela 

mistura de polpa de mamão extraído de frutos 

frescos, sadios e maduros, com água potável e 

ingredientes apropriados. Prazo de validade mínimo 

de 6 meses a contar da data de entrega do 

produto. Acondicionado em embalagem tetra  

square 1.000 ml, com identificação (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional,  fornecedor, data de 

fabricação e  validade e Selo de inspeção do órgão 

competente. Com rendimento de acordo com a 

descrição do fabricante. Prazo de validade mínimo 

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. *AMOSTRA: 1 caixa de 1000ml. 

CAIXA 2.000 

  R$ 8,04 R$ 16.080,00 

41 VINAGRE 750 ML 

VINAGRE 750 ML: Fermentado acético de álcool e 

vinho branco Acondicionado em garrafas de 

plástico transparente, resistente, de 750 ml cada. 

Com identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional,  fornecedor, data de fabricação e  

validade e Selo de inspeção do órgão competente. 

Prazo mínimo de validade 06( seis) meses a contar 

da data da entrega do produto. * AMOSTRA: 1 

garrafa de 750 mL 

GFA  1.600 

  R$ 3,50 R$ 5.600,00 

TOTAL R$ 1.550.780,00 
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VALO TOTAL ESTIMADO: R$ 2.680.831,65 (Dois milhões seiscentos e oitenta mil oitocentos e oitocentos e trinta e um reais e 

sessenta e cinco centavos).  
  O valor global da presente proposta é de R$ .......................................(..................... valor por extenso......................................)  

  
 Informar a marca ofertada.  

  
1- Os produtos serão entregues no Município de Afuá de forma fracionada mediante requisição, para atender a necessidade diária  do 

comprador.  

 
Validade da proposta:  dia/mês/ano  

  
Prazo de entrega:  dia/mês/ano  

  
Condições de Pagamento: a vista – a  prazo – com entrega, etc.  

  
Dados bancários:  

  
Banco  

  
Agência   

  
Conta Corrente  
e-mail da licitante  

  
Telefone fixo  
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Localidade ....... de ....................................de 2019 

 
................................(assinatura)................................. 

Nome do representante  
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