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ESTIMATIVA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2018 

PREÇO MÉDIO DE MERCADO 
 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 01 

Entregar na sede da cidade de Altamira 

UND 

Apresentação 

QTD 

TOTAL 
V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Achocolatado em pó instantâneo, tradicional, contendo dados de identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, valor energético mínimo de 100 kcal/porção 

de 25g, cálcio-150mg, ferro-1,2mg, sódio-30mg (apresentar amostra em embalagem litografada). 

O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

Pct 400g 10489 4,23 44.368,47 

02 
Açúcar cristal com alto grau de pureza e alvura, pacotes de 1 kg, validade mínima de 6 

(seis)meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Pct 1000g 28859 1,98 57.140,82 

03 
Alho tipo extra, o produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, 

estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde. 
Kg 1701 16,76 28.508,76 

04 

Arroz agulhinha - 1 KG, tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, beneficiado, contendo dados 

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

peso. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 

na unidade requisitante. 

Pct 1000g 36574 2,73 99.847,02 

05 

Azeite de dendê, embalagem plástica contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
VD 200ml 5236 2,43 12.723,48 

06 

Batata inglesa, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar odor 

agradável, consistência firma, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração 

características e sem sujidades. 
Kg 1286 3,48 4.475,28 

07 

Bebida láctea sabor morango enriquecida com vitaminas e minerais. O produto não deverá 

apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto. 

Embalagem: o produto deve estar acondicionado em sacos de polietileno opaco, atóxico, 

hermeticamente selados, com peso líquido de 1 litro cada. 

Lt 42590 7,65 325.813,50 

08 

Biscoito isento de Lactose, sabor Gergelim, tipo Cream Cracker, valor energético mínimo de 

127kcal/porção de 30g, sódio 210mg, 0g gordura trans (apresentar amostra em embalagem 

litografada) o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

PCT 400g 150 5,10 765,00 
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09 

Biscoito água e sal, valor energético mínimo de 125 kcal/ porção de 30g, Sódio 164mg, fibra 1,1 

gramas, 0g gordura trans ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura 

vegetal, sem lactose (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

PCT 400g 150 4,40 660,00 

10 

Biscoito doce tipo maria, valor energético mínimo de 131 kcal/porção de 30g, Sódio-99mg, 0g 

de gordura trans  (sabores tradicional, leite, chocolate e coco) (apresentar amostra em embalagem 

litografada) o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

PCT 400g 8772 4,19 36.754,68 

11 

Biscoito doce tipo rosca, valor energético mínimo de 138kcal/porção de 30g, sódio-78mg, 0g de 

gordura trans, (sabores leite e coco) (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

PCT 400g 4505 4,55 20.497,75 

12 

Biscoito salgado tipo cream cracker, valor energético mínimo de 130 kcal/ porção de 30g, 

Sódio 249mg, 0g gordura trans (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
PCT 400g 25796 3,56 91.833,76 

13 

Cravo da Índia deverão ser secos e limpos, sem mancha, sem fungo, acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de intensificação e procedência, numero do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

entrega.  

PCT/40g 621 4,82 2.993,22 

14 

Café em pó, homogêneo, torrado e moído, do tipo superior, com torrefação média. Embalado à 

vácuo em pacotes de 250g, Predominantemente café tipo arábica, com grãos de café dos tipos 6 

COB, com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos, ausência de grãos pretos-verdes ou 

fermentados. Produto com validade de 12 meses. Com selo de pureza ABIC, Nota superior a 6 na 

escala sensorial Programa de Qualidade do café (QG Qualidade Global), Laudo físico-químico, 

microbiológico, microscópico e organoléptico de acordo com a legislação vigente. 

Pct 250g 1190 4,51 5.366,90 

15 

Caldo de carne, com no máximo 2.050mg de sódio e 24 Kcal por tablete. Ingrediente: sal, 

gordura vegetal, amido, açúcar, água, alecrim, cebola, alho, pimenta do reino preta, louro, 

cominho, cúrcuma, extrato de carne bovina, noz moscada, cravo, corante caramelo IV, 

aromatizantes Y e acidulante ácido cítrico. Embalagem integra e caixa fechada. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Cx 19g 6140 0,46 2.824,40 

16 Carne bovina em conserva tipo fiambre Lata 320g 1988 5,05 10.039,40 

17 
Carne bovina c/osso (tipo paleta) com a coloração avermelhada sem pontos esverdeados ou 

brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico. 
Kg 11326 11,75 133.080,50 
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18 
Carne maciça tipo patinho ou alcatra, coloração avermelhada sem pontos esverdeados ou 

brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico. 
Kg 2034 18,00 36.612,00 

19 
Carne moída com peça tipo músculo ou patinho, coloração avermelhada sem pontos esverdeados 

ou brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico. 
Kg 26208 11,75 307.944,00 

20 
Carne Músculo, com a coloração avermelhada sem pontos esverdeados ou brancos, sem pele, 

sem gordura e com odor característico. 
Kg 2573 13,00 33.449,00 

21 

Carne Salgada pacote com 1 kg. Preparado com Carne bovina ponta de agulha de boa qualidade 

salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 

parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos, não violados, resistentes e que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Kg 974 14,95 14.561,30 

22 

Cebola, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração 

características. 
Kg 8179 5,70 46.620,30 

23 
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou 

mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúdas. 
Kg 1286 4,30 5.529,80 

24 

Cereal para alimentação infantil isenta de lactose nos sabores arroz e aveia, milho e arroz, 

com informação nutricional de 75 kcal/21k de produto, sódio 47mg, cálcio 57mg e ferro 5,3mg. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante 

Pct 200g 113 4,30 485,90 

25 

Charque bovino ponta de agulha, pacote com 01 kg, preparado com carne bovina ponta de 

agulha de boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor 

próprios, isentos de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes,  que garantem a integridade 

do produto até o momento do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 

resistente, contendo dados de identificação do produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O licitante vencedor deverá 

apresentar o registro do SIF, para garantia de produto de boa qualidade. 

Pct 1000g 1321 20,22 26.710,62 

26 

Doce de goiaba- goiabada em massa ou em pasta homogenia e de consistência que possibilite o 

corte, obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo pectina, 

ajustador de PH. Isento de sujidades, larvas e parasitos, com cor, cheiro e sabor próprios, 

acondicionado em potes de 300g,embalados em caixa de papelão reforçado, com validade mínima 

UND 300g 1758 1,89 3.322,62 
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de 11(onze) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. (apresentar amostra em 

embalagem litografada)  

27 
Extrato de Tomate concentrado simples, sem aditivos químicos. Rotulado de acordo com a 

legislação vigente. Nº de registro no órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses. 
Pct 340g 15388 1,62 24.928,56 

28 

Flocão de milho a farinha de milho em flocos é pré-cozida e enriquecida em ferro e ácido fólico, 

(vitamina B9) (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Pct 500g 8326 1,73 14.403,98 

29 

Farinha de trigo s/ fermento - contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade (apresentar amostra em embalagem litografada). O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

Pct 1000g 3184 3,26 10.379,84 

30 

Frango deverá apresentar-se com aspecto próprio. Embalado a vácuo, com registro de inspeção a 

carne deverá estar à temperatura de -18°c(dezoito graus centígrados negativos) ou inferior e 

transportada em carro adequado que conserve tanto as características do alimento congelado, 

como também a qualidade do mesmo, conforme legislação vigente. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente validade mínima de 12 (doze) meses embalado em pacotes atóxicos, 

transparentes e resistentes 

Kg 16324 8,20 133.856,80 

31 

Goma Hidratada para Tapioca. Sem adição de conservantes, é um produto 100% natural já 

peineirada. (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá apresentar validade 

mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Pct 1000g 63 7,25 456,75 

32 
Leite de coco tradicional com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, peso líquido de acordo com as normas vigentes 
VD 200ml 18995 2,51 47.677,45 

33 

Leite de vaca pasteurizado, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade. (apresentar amostra em embalagem litografada) Embalado 

em saco plástico. 
1000ml 84776 3,00 254.328,00 

34 

Leite de vaca UHT em embalagem tetra Pack que deverá conter dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (apresentar amostra em 

embalagem litografada) 
Lt 1000ml 14675 4,06 59.580,50 

35 

Leite em pó fortificado tipo instantâneo, tipo ninho, com lactose, sem glúten, contendo fibras 

prebióticas, rico em biotina, cálcio, zinco, vitamina C, vitamina D e vitamina E. O produto deve 

ter registro no SIF e deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. (Apresentar amostra em embalagem litografada) 

Lata 400g 1030 11,49 11.834,70 

36 
Leite zero lactose leite UHT semidesnatado para dietas com restrição de lactose, embalagem 

contendo 1 litro, valor energético de 82 Kcal/ 200 ml de porção, sódio de 128 mg e 0 gorduras 
Lt 1000ml 975 4,15 4.046,25 



 

 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Rua Sete de Setembro, s/n, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-855, Tel.: (093) 3515 1033/3153 – email: semecalt@bol.com.br 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 

trans. Ingredientes: leite semidesnatado, enzima lactasse e estabilizantes citrato de sódio, 

trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Solicitar amostra  em embalagem  

litografada. O produto deverá apresentar valid. Mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

37 

Leite integral em pó, instantâneo, de procedência nacional, fortificado com ferro, vitaminas A D 

e C, com valor energético mínimo de 129 kcal por porção de 26 g, Vitamina C 14mg, Proteínas-

6,7g, Cálcio-239mg, Ferro-4,2mg, isento de gordura trans.  Aspecto: pó uniforme, sem grumos, 

cor branco amarelado, não conter substâncias estranhas, macro e micros- copicamente visíveis.  O 

produto deve ter registro no SIF e deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. (Apresentar amostra em embalagem litografada) 

Pct 200g 9808 3,82 37.466,56 

38 
Maçã produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar odor agradável, 

consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados e coloração avermelhada. 
Kg 1372 7,13 9.782,36 

39 

Macarrão tipo espaguete vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da 

farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, admitida umidade máxima de 13 % embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transp. E atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo, acondicionado em fd. Lacrado, a embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante (apresentar amostra em embalagem litografada) 

Pct 500g 37890 2,25 85.252,50 

40 

Margarina vegetal com adição de sal, contendo 50% lipídios, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, numero do lote, 

data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Pote 500g 14109 4,27 60.245,43 

41 

Milho Branco tipo 1 contendo 80% de grãos integros, preparados com materiais primas sãs, 

limpas, isentas de materiais terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com no máximo 

de 15% de umidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

entrega. 

Pct 500g 8085 2,14 17.301,90 

42 

Mistura de cereais para alimentação infantil com zero de açucares-trigo, arroz, aveia, cevada, 

que deve conter calírico de 65kcal por porção. 0g de sódio, 1,6 dwe proteina, vitaminas A, D, C, 

B1. B6, B12, K e E. Fonte de cálcio e iodo, rico em ferro e zinco. 
Pct 150g 230 3,85 885,50 

43 

Mistura de cereais para alimentação infantil com probiótico - trigo, milho e arroz, tipo mucilon, 

que deve conter valor energético de 78kcal por porção, 34mg de sódio, 6,6 de ferro e 3mg de 

zinco. 
Lata 400g 145 7,13 1.033,85 
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44 

Óleo de soja refinado, Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem 

estufamentos, resistentes que garantam a integridade do produtos até o momento do consumo, 

contendo 900ml. \a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

Lt 900ml 7030 3,88 27.276,40 

45 

Ovos médio, frescos, selecionados, com embalagem secundária atóxica, em dúzias e embalagem 

secundária de papelão atóxico, resistente, não reutilizadas. Produtos isento de rachaduras, 

estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor e 

aspecto característicos. 

Und 127180 0,43 54.687,40 

46 Proteina Texturizada de soja (preta) Pct 500g 10396 4,49 46.678,04 

47 Pão massa fina tamanho padrão e entregue em condições de higiene satisfatórias Kg 24960 10,20 254.592,00 

48 
Repolho produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações.. 
Kg 1573 4,60 7.235,80 

49 Sal refinado iodado, em embalagem de 1kg, sem perfurações ou rasgaduras Pct 1000g 5326 0,85 4.527,10 

50 
Salsicha em lata tipo viena em latas íntegras. Livres de ferrugem ou amassada com prazo de 

validade acima de 06 meses 
Lt 180g 4012 2,55 10.230,60 

51 
Suco concentrado embalado em garrafa plástica sabores: Cajú, manga, goiaba, prazo 

mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega 
Vd 500ml 14417 4,84 69.778,28 

52 

Tapioca granulada tipo farinha de tapioca com valor nutricional de 105 kcal/30 gramas do 

produto e 26 gramas de carboidratos. Ingredientes: fécula de mandioca extrusada.  O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

Pct 200g 30616 4,05 123.994,80 

53 

Tempero completo sem pimenta, com alho, sal, orégano, manjericão, salsa, coentro, cebola, 

alecrim e louro, desidratados e moídos, embalagem plástica, tipo pote contendo 300g, prazo 

mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega 

Pote 300g 92 2,77 254,84 

54 Vinagre fermentado acético de álcool e água. Acidez volátil de 4,0%. Não conter glúten. Gar 750ml 3378 2,01 6.789,78 
 

 

 
 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 02  

Entregar nos Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra 
UND 

QTD 

TOTAL 
V. UNT V. TOTAL 

55 Achocolatado em pó instantâneo, tradicional, contendo dados de identificação do produto, Pct 400g 869 4,23  3.675,87  
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marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, valor energético mínimo de 100 

kcal/porção de 25g, cálcio-150mg, ferro-1,2mg, sódio-30mg (apresentar amostra em 

embalagem litografada). O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

56 
Açúcar cristal com alto grau de pureza e alvura, pacotes de 1 kg, validade mínima de 6 

(seis)meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Pct 1000g 2458 1,98  4.866,84  

57 
Alho tipo extra, o produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, 

estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde. 
Kg 110 16,76  1.843,60  

58 

Arroz agulhinha - 1 KG, tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, beneficiado, contendo 

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

líquido peso. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Pct 1000g 1960 2,73  5.350,80  

59 

Azeite de dendê, embalagem plástica contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
VD 200ml 27            2,43  65,61  

60 

Batata inglesa, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar 

odor agradável, consistência firma, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração 

características e sem sujidades. 
Kg 43 3,48  149,64  

61 

Biscoito isento de Lactose, sabor Gergilim, tipo Cream Cracker, valor energético mínimo de 

127kcal/porção de 30g, sódio 210mg, 0g gordura trans (apresentar amostra em embalagem 

litografada) o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

PCT 400g 30 5,10  153,00  

62 

Biscoito água e sal, valor energético mínimo de 125 kcal/ porção de 30g, Sódio 164mg, fibra 

1,1 gramas, 0g gordura trans ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura 

vegetal, Sem lactose (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá 

apresentar valid. mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

PCT 400g 30 4,40  132,00  

63 

Biscoito doce tipo maria, valor energético mínimo de 131 kcal/porção de 30g, Sódio-99mg, 

0g de gordura trans (sabores tradicional, leite, chocolate e coco) (apresentar amostra em 

embalagem litografada) o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

PCT 400g 1517 4,19  6.356,23  

64 

Biscoito doce tipo rosca, valor energético mínimo de 138kcal/porção de 30g, sódio-78mg, 0g 

de gordura trans, (sabores leite e coco) (apresentar amostra em embalagem litografada) o 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

PCT 400g 122 4,55  555,10  
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65 

Biscoito salgado tipo cream cracker, valor energético mínimo de 130 kcal/ porção de 30g, 

Sódio 249mg, 0g gordura trans (apresentar amostra em embala gem litografada) o produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

PCT 400g 2277 3,56  8.106,12  

66 

Cravo da Índia deverão ser secos e limpos, sem mancha, sem fungo, acondicionado em saco 

de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, numero do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 

da entrega.  

PCT/40g 54 4,82  260,28  

67 

Café em pó, homogêneo, torrado e moído, do tipo superior, com torrefação média. Embalado à 

vácuo em pacotes de 250g, Predominantemente café tipo arábica, com grãos de café dos tipos 6 

COB, com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos, ausência de grãos pretos-verdes ou 

fermentados. Produto com validade de 12 meses. Com selo de pureza ABIC, Nota superior a 6 

na escala sensorial Programa de Qualidade do café (QG Qualidade Global), Laudo físico-

químico, microbiológico, microscópico e organoléptico de acordo co a legislação vigente. 

Pct 250g 469 4,51  2.115,19  

68 
Carne bovina c/osso (tipo paleta) com a acoloração avermelhada sem pontos esverdeados ou 

brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico 
Kg 547 11,75  6.427,25  

69 
Carne moída com peça tipo músculo ou patinho, coloração avermelhada sem pontos 

esverdeados ou brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico 
Kg 1534 11,75  18.024,50  

70 
Carne maciça tipo patinho ou alcatra, coloração avermelhada sem pontos esverdeados ou 

brancos, sem pele, sem gordura e com odor característico. 
Kg 32 18,00  576,00  

71 
Carne Músculo, com a acoloração avermelhada sem pontos esverdeados ou brancos, sem pele, 

sem gordura e com odor característico 
Kg 32 13,00  416,00  

72 

Cebola, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração 

características 

Kg 546 5,70  3.112,20  

73 

Cereal para alimentação infantil isenta de lactose nos sabores arroz e aveis, milho e arroz, 

com informação nutricional de 75 kcal/21k de produto, sódio 47mg, calcio 57mg e ferro 

5,3mg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante 

Pct 200g 23 4,30  98,90  

74 
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física 

ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúdas. 
Kg 38 4,30  163,40  

75 
Extrato de Tomate concentrado simples, sem aditivos químicos. Rotulado de acordo com a 

legislação vigente. nº de registro no órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses. 
Pct 340g 710 1,62  1.150,20  
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76 

Flocão de milho a farinha de milho em flocos é pré cozida e enriquecida em ferro e ácido 

fólico, (vitamina B9) (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

Pct 500g 582 1,73  1.006,86  

77 

Farinha de trigo s/ fermento - contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade (apresentar amostra em embalagem 

litografada). O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Pct 1000g 16 3,26  52,16  

78 

Farinha de Tapioca Grupo Tapioca Tipo 1, subgrupo granulada grauda e macia, com valor 

nutricional de 105kcal/30g do produto e 26g de mandioca carboidratos. Ingredientes: fécula de 

mandioca extrusada. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante.  

Pct 200g 1245 4,05  5.042,25  

79 

Frango deverá apresentar-se com aspecto próprio. Embalado a vácuo, com registro de 

inspeção a carne deverá estar à temperatura de -18°c(dezoito graus centígrados negativos) ou 

inferior e transportada em carro adequado que conserve tanto as características do alimento 

congelado, como também a qualidade do mesmo, conforme legislação vigente. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente validade mínima de 12 (doze) meses embalado em pacotes 

atóxicos, transparentes e resistentes 

Kg 1229 8,20  10.077,80  

80 

Goma Hidratada para Tapioca. Sem adição de conservantes, é um produto 100% natural já 

peineirada. (apresentar amostra em embalagem litografada) o produto deverá apresentar 

validade minima de 03 (três) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Pct 1000g 13 7,25  94,25  

81 
Leite de coco tradicional com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, peso líquido de acordo com as normas vigentes 
VD 200ml 609 2,51  1.528,59  

82 

Leite de vaca pasteurizado, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade. (apresentar amostra em embalagem litografada) 

Embalado em saco plástico. 
1000ml 11057 3,00  33.171,00  

83 

Leite zero lactose leite UHT semidesnatado para dietas com restrição de lactose, embalagem 

contendo 1 litro, valor energético de 82 Kcal/ 200 ml de porção, sódio de 128 mg e 0 gorduras 

trans. Ingredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, 

trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Solicitar amostra  em 

embalagem  litografada. O produto deverá apresentar valid. mínima de 6 (seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. 

Lt 1000ml 195 4,15  809,25  

84 
Macarrão espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, 

e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas admitida 
Pct 500g 1379 2,25  3.102,75  
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umidade máxima 13% , Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados . A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

85 

Margarina vegetal, com adição de sal, contendo 50% de lipidios. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

(apresentar amostra em embalagem litografada) 

Pote 500g 884 4,27  3.774,68  

86 

Mistura de cereais para alimentação infantil com zero de açucares-trigo, arroz, aveia, cevada, 

que deve conter calírico de 65kcal por porção. 0g de sódio, 1,6 de proteína, vitaminas A, D, C, 

B1. B6, B12, K e E. fonte de cálcio e iodo, rico em ferro e zinco. 
Pct 150g 54 3,85  207,90  

87 

Milho Branco tipo 1 contendo 80% de grãos integros, preparados com materiais primas sãs, 

limpas, isentas de materiais terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com no 

máximo de 15% de umidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da entrega. 

Pct 500g 539 2,14  1.153,46  

88 

Mistura de cereais para alimentação infantil com probiótico - trigo, milho e arroz, tipo 

mucilon, que deve conter valor energético de 78kcal por porção, 34mg de sódio, 6,6 de ferro e 

3mg de zinco. 
Lata 400g 27 7,13  192,51  

89 

Óleo de soja refinado, Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem 

estufamentos, resistentes que garantam a integridade do produtos até o momento do consumo, 

contendo 900ml. \a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

Lt 900ml 409 3,88  1.586,92  

90 

Ovos médio, frescos, selecionados, com embalagem secundária atóxica, em dúzias e 

embalagem secundária de papelão atóxico, resistente, não reutilizadas. Produtos isento de 

rachaduras, estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. 

Cor, odor e aspecto característicos. 

Und 22410 0,43  9.636,30  

91 Pão massa fina tamanho padrão e entregue em condições de higiene satisfatórias Kg 1856 10,20  18.931,20  

92 Proteina Texturizada de soja (preta) Pct 500g 535 4,49  2.402,15  

93 Sal refinado iodado, em embalagem de 1kg, sem perfurações ou rasgaduras Pct 1000g 115 0,85  97,75  



 

 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Rua Sete de Setembro, s/n, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-855, Tel.: (093) 3515 1033/3153 – email: semecalt@bol.com.br 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 

94 Vinagre fermentado acético de álcool e água. Acidez volátil de 4,0%. Não conter glúten. Gar 750ml 137 2,01  275,37  

 

 
Altamira/PA, 11 de julho de 2018. 
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