
 

COTAÇÃO DE PREÇO 

 

Razão Social da Licitante: M. M. D. PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI – EPP. 

CNPJ/MF: 16.836.634/0001-19, Inscrição Estadual: 15.384.560-0, Inscrição Municipal: 5196. 

Endereço: TRAV. DA MATRIZ, Nº 245, BAIRRO: COMERCIAL, CEP: 68.445-000, 

BARCARENA/PA. 

Tel. / Fax: (91) 3753-4031/  99247-7533 

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil S/A, Agência 5698-7, C/C: 9.052-2. 

 

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar  

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 

BISCOITO CREAM CRACKER: 

Embalagem plástica de PVC de até 400 g 

acondicionadas em caixa de papelão de até 8 

Kg. O prazo de validade não deve ser 

inferior a 90 dias. 

PCT 18.000 R$ 5,23 R$ 94.140,00 

2 

BISCOITO TIPO MARIA : Embalagem 

plástica de PVC de até 400 g acondicionadas 

em caixa de papelão de até 8 Kg. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 90 dias. 

PCT 18.000 R$ 6,80 R$ 122.400,00 

3 

BISCOITO DOCE DE MAISENA: 

Embalagem plástica de PVC de até 400 g 

acondicionadas em caixa de papelão de até 4 

Kg. O prazo de validade não deve ser 

inferior a 90 dias. 

PCT 2.000 R$ 6,80 R$ 13.600,00 

4 

ARROZ TIPO I LONGO FINO: 

Embalagem plástica de 1 Kg acondicionada 

em fardos plásticos de até 30 Kg. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 18.000 R$ 3,99 R$ 71.820,00 

5 

FEIJÃO CARIOCA TIPO I: Embalagem 

plástica de 1 Kg acondicionada em fardos 

plásticos de até 30 Kg. O prazo de validade 

não pode ser inferior a 180 dias. 

KG 9.000 R$ 13,10 R$ 117.900,00 



 

6 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO: 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO - 

curada, seca, a base de: carne bovina / sal, 

embalado a vácuo. Não será aceito JERKED 

BEEF. Odor: Característico; Sabor: próprio, 

apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 

outras substancia contaminante que possa 

altera-la ou encobrir alguma alteração com 

etiquetas de identificação (validade, peso, 

procedência, numero do registro no SIF, SIE 

ou SIM). Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e Anvisa. 

Validade: O produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias anteriores à data de 

entrega. Embalagem primária: embalagem a 

vácuo de 5 kg. Embalagem secundária: 

caixa de papelão resistente de 30 kg 

contendo 6 pacotes de 5kg. 

KG 5.000 R$ 27,30 R$ 136.500,00 

7 

ACHOCOLATADO: Embalagem plástica 

de 400 g acondicionadas em caixas de 

papelão ou fardo. Ingredientes podem ser: 

Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, 

vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, 

B9, B12), minerais (ferro e zinco), 

emulsificante lecitina de soja e aromatizante. 

O prazo de validade não deve ser inferior a 

180 dias. 

PCT 7.000 R$ 7,80 R$ 54.600,00 

8 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Embalagem 

aluminizada de 200 g acondicionadas em 

fardos de papelão de até 10 Kg. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 180 dias. 

PCT 50.000 R$ 6,15 R$ 307.500,00 

9 

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE:  Leite 

UHT sem lactose (0%), indicado para 

crianças com intolerância a lactose. O 

produto deve apresentar cor branca interior e 

sabor característico. Deverá trazer 

informações gerais, data de fabricação e 

validade bem visíveis e claras. O produto 

não deverá apresentar sinais de sujidade, 

corpos estranhos ao produto, cor não 

característica do produto, sabor ácido 

intenso ou problemas de vedação da 

embalagem. Embalagem primária: 

EMBALAGEM DE 400 G. Embalagem 

KG 200 R$ 13,99 R$ 2.798,00 



 

secundária: Caixas de papelão resistente 

10 

AÇÚCAR CRISTALINO BRANCO: 

Embalagem plástica de 1 Kg acondicionada 

em fardos plásticos de até 30 Kg. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 25.000 R$ 3,80 R$ 95.000,00 

11 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: 

Embalagem plástica de 500 g 

acondicionadas em fardos plásticos de até 5 

Kg. O prazo de validade não deve ser 

inferior a 180 dias. 

KG 9.360 R$ 3,50 R$ 32.760,00 

12 

CORANTE (COLORAU): Colorau 

regional, sem sal, de boa qualidade para o 

consumo. Embalagem de 100 g. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 90 dias. 

KG 315 R$ 12,90 R$ 4.063,50 

13 

SAL REFINADO IODADO: Embalagem 

plástica de 1 Kg acondicionadas em fardos 

plásticos de até 30 Kg. O prazo de validade 

não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 900 R$ 1,80 R$ 1.620,00 

14 

ÓLEO DE SOJA: Embalagem PET de 900 

ml acondicionados em fardos plásticos ou 

caixas de papelão de até 20 unidades. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 120 

dias. 

L 3.000 R$ 5,83 R$ 17.490,00 

15 

MINGAU FARINHA LÁCTEA: 

Vitaminada, embalagem, embalagem de 230 

g. O prazo de validade não deve ser inferior 

a 180 dias. 

KG 1.500 R$ 29,12 R$ 43.680,00 

16 

MINGAU DE AVEIA: Embalagem de 170 

g. Industrializada, com informações 

nutricionais na embalagem. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 1.500 R$ 29,12 R$ 43.680,00 

17 

MINGAU TIPO DE MUCILON: 

Vitaminada, embalagem, embalagem de 230 

g. O prazo de validade não deve ser inferior 

KG 150 R$ 29,30 R$ 4.395,00 



 

a 180 dias. 

18 

VINAGRE DE VINHO BRANCO: 

Embalagem plástica com 500 ml, 

acondicionados em caixa de papelão de até 

10 litros. O prazo de validade não deve ser 

inferior a 90 dias. 

L 2.000 R$ 4,10 R$ 8.200,00 

19 

MARGARINA VEGETAL COM SAL: 

Pote plástico de 250g, acondicionado em 

caixa com até 24 unidades. 

Prazo de validade não inferior a 90 dias/ 

com no máximo 30 dias de fabricação no ato 

da entrega. 

KG 200 R$ 13,50 R$ 2.700,00 

20 

CARNE MOÍDA: (Carne moída dianteira ( 

1° qualidade), 11% de lipídeos. Com 

etiquetas de identificação (validade, peso, 

procedência, numero do registro SIE, SIF e 

SIM). Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Validade: O 

produto deve conter data de fabricação de 

até 30 dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: Plástica, atóxica, 

transparente, não violado, resistente que 

garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo de até 1000g mantido 

sob congelamento a – 18°C. Embalagem 

secundária: Caixa de papelão resistente com 

até 20 kg 

KG 12.000 R$ 13,30 R$ 159.600,00 

21 

IOGURTE: Embalagem de 100 g. 

Industrializada, com informações 

nutricionais na embalagem. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 30 dias.  

UND 28.000 R$ 1,75 R$ 49.000,00 

22 

COMINHO MOÍDO: Embalagem 

apropriada de 100g acondicionadas em 

embalagem apropriada até 1 kg. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 90 dias. 

KG 315 R$ 19,00 R$ 5.985,00 

23 

ALHO: Bulbo inteiro, nacional, boa 

qualidade, firme e intacto, sem lesões de 

origem física ou mecânica, perfurações e 

cortes, amanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, Embalagem de 

100 g. 

KG 600 R$ 22,35 R$ 13.410,00 



 

24 
CEBOLA: Lavada, com casca, tamanho 

grande e de boa qualidade. 
KG 1.500 R$ 8,35 R$ 12.525,00 

25 

ALMÔNDEGA: Latas de 830 g, 

acondicionados em caixa de papelão com até 

50 latas, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

KG 3.000 R$ 21,50 R$ 64.500,00 

26 

SUCO DE CAJU: Garrafas de 500 ml 

acondicionadas em caixa de papelão ou 

fardos plásticos de até 6 litros. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 180 dias. 

L 6.000 R$ 10,70 R$ 64.200,00 

27 

SUCO DE UVA: Garrafas de 500 ml 

acondicionadas em caixa de papelão ou 

fardos plásticos de até 6 litros. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 180 dias. 

L 3.000 R$ 22,00 R$ 66.000,00 

28 

SARDINHA: Preparada com pescado 

fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em 

óleo comestível. Acondicionado em 

recipiente de folha de flandres íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. 

Embalagem de 125 g e deverá conter  

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de  

validade, quantidade do produto. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 950 R$ 46,90 R$ 44.555,00 

29 

PÃO: Produto de 50 g, tamanho uniforme. 

Não deve apresentar queimaduras e sua 

coloração deve mostrar tonalidades 

regulares. O miolo deve ser leve com 

porosidade regular e coloração clara e 

uniforme. Não apresentar odor de 

fermentação e de fumaça. A farinha de trigo 

empregada na confecção do pão.  

de ferro e 150 miligramas de ácido fólico. O 

pão deverá ser fabricado no dia da entrega e 

não deve estar amassado. Embalado em 

plástica estéril e descartável contendo o 

número de pães por escola conforme 

cronograma fornecido pela Coordenadoria 

de Alimentação Escolar semanalmente. A 

embalagem secundária deve ser caixa 

plástica própria para este fim. 

UND 50.000 R$ 1,18 R$ 59.000,00 



 

30 

MOLHO DE TOMATE: Produto elaborado 

a partir da polpa de tomate, refogado, isento 

de glúten. Acondicionada em embalagem 

apropriada. Embalagem em sachês de 340g. 

O prazo de validade não deve ser inferior a 

180 dias. 

KG 600 R$ 10,80 R$ 6.480,00 

31 

MILHO BRANCO: Pacotes de 500g, classe 

amarelo; grupo duro, tipo I, 100% milho, 

embalagem com dizeres de rotulagem, data 

de fabricação e prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

KG 1.250 R$ 9,43 R$ 11.787,50 

32 

LEITE CONDENSADO: Lata de 395 g. As 

latas deverão estar integras, sem amassados 

ou ferrugem. O prazo de validade não deve 

ser inferior a 90 dias. 

KG 1.050 R$ 16,80 R$ 17.640,00 

33 

CREME DE LEITE: UHT homogeneizado, 

sem necessidade de refrigeração. 

Embalagem de 300g. O prazo de validade 

não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 840 R$ 23,70 R$ 19.908,00 

34 

LEITE DE COCO: Embalagens de vidro de 

200 ml. Acondicionados em caixas, 

contendo data de fabricação e validade não 

inferior a 180 dias 

L 630 R$ 21,13 R$ 13.311,90 

35 

PEITO DE FRANGO: Peito de frango carne 

de frango tipo peito congelado, não 

temperado com pele, com adição de água de 

no máximo 4%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. Com etiquetas de identificação 

(validade, peso, procedência, número do 

registro no SIF, SIE ou SIM) em cada 

embalagem. Devem estar de acordo com as 

exigências do ministério da agricultura, 

pecuária e abastecimento. Validade: o 

produto deve conter data de fabricação de 

até 30 dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: Plástica, atóxica, 

termossoldado, resistente, de até 3kg. 

Embalagem secundária: Caixa de papelão 

resistente com até 15kg. 

KG 3.000 R$ 13,00 R$ 39.000,00 



 

36 

RISOTO DE FRANGO: Embalagem de 1 

kg. Em 100 g de Pó, Valor Energético 360 

kcal; 

Gorduras Totais menor ou igual a 4,0 g. 

Contendo data de fabricação e validade não 

inferior a 180 dias 

KG 2.500 R$ 28,50 R$ 71.250,00 

PREÇO GLOBAL 
R$ 

1.892.998,90 

 

 

DECLARAMOS QUE: 

 

 Que os preços propostos em nossa planilha, já estão incluso todos os impostos, tributos, 

encargos sociais, seguros, quaisquer outros ônus que por ventura possam recair. 

 

 Que a forma de pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos do mês seguinte. 

 

 

 Que a Validade da Proposta será de 90 (noventa) dias. 

 

 

Barcarena/PA, 12 de Março de 2019 

 

 



À: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

SETOR DE COMPRAS

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1
BISCOITO CREAM CRACKER: Embalagem plástica de PVC de até 400 g acondicionadas

em caixa de papelão de até 8 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.
PCT 18.000  R$        5,05 90.900,00R$      

2
BISCOITO TIPO MARIA : Embalagem plástica de PVC de até 400 g acondicionadas em

caixa de papelão de até 8 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.
PCT 18.000  R$        6,44 115.920,00R$    

3
BISCOITO DOCE DE MAISENA: Embalagem plástica de PVC de até 400 g acondicionadas

em caixa de papelão de até 4 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.
PCT 2.000  R$        6,44 12.880,00R$      

4
ARROZ TIPO I LONGO FINO: Embalagem plástica de 1 Kg acondicionada em fardos

plásticos de até 30 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 18.000  R$        3,75 67.500,00R$      

5
FEIJÃO CARIOCA TIPO I: Embalagem plástica de 1 Kg acondicionada em fardos plásticos

de até 30 Kg. O prazo de validade não pode ser inferior a 180 dias.
KG 9.000  R$      12,80 115.200,00R$    

6

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO: CHARQUE BOVINO DIANTEIRO - curada, seca, a base

de: carne bovina / sal, embalado a vácuo. Não será aceito JERKED BEEF. Odor:

Característico; Sabor: próprio, apresentar-se livre de parasitas e de qualquer outras

substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteração com etiquetas de 

identificação (validade, peso, procedência, numero do registro no SIF, SIE ou SIM). Devem

estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e

Anvisa. Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data

de entrega. Embalagem primária: embalagem a vácuo de 5 kg. Embalagem secundária:

caixa de papelão resistente de 30 kg contendo 6 pacotes de 5kg.

KG 5.000  R$      26,90 134.500,00R$    

7

ACHOCOLATADO: Embalagem plástica de 400 g acondicionadas em caixas de papelão ou

fardo. Ingredientes podem ser: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, vitaminas (A, D3,

B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), minerais (ferro e zinco), emulsificante lecitina de soja e

aromatizante. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.

PCT 7.000  R$        7,60 53.200,00R$      

8
LEITE EM PÓ INTEGRAL: Embalagem aluminizada de 200 g acondicionadas em fardos de

papelão de até 10 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
PCT 50.000  R$        5,99 299.500,00R$    

9

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: Leite UHT sem lactose (0%), indicado para crianças com

intolerância a lactose. O produto deve apresentar cor branca interior e sabor característico.

Deverá trazer informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras. O

produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não

característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem.

Embalagem primária: EMBALAGEM DE 400 G. Embalagem secundária: Caixas de papelão

resistente

KG 200 -R$                 

10
AÇÚCAR CRISTALINO BRANCO: Embalagem plástica de 1 Kg acondicionada em fardos

plásticos de até 30 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 25.000  R$        3,69 92.250,00R$      

11
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: Embalagem plástica de 500 g acondicionadas em fardos

plásticos de até 5 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 9.360  R$        3,39 31.730,40R$      

12
CORANTE (COLORAU): Colorau regional, sem sal, de boa qualidade para o consumo.

Embalagem de 100 g. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.
KG 315  R$      11,00 3.465,00R$        

13
SAL REFINADO IODADO: Embalagem plástica de 1 Kg acondicionadas em fardos plásticos

de até 30 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 900  R$        1,39 1.251,00R$        

14
ÓLEO DE SOJA: Embalagem PET de 900 ml acondicionados em fardos plásticos ou caixas

de papelão de até 20 unidades. O prazo de validade não deve ser inferior a 120 dias.
L 3.000  R$        5,49 16.470,00R$      

15
MINGAU FARINHA LÁCTEA: Vitaminada, embalagem, embalagem de 230 g. O prazo de

validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 1.500  R$      28,90 43.350,00R$      

PROPOSTA DE PREÇOS

FONE: (91) 3254-7525

EMAIL: paulianne2011@hotmail.com



16
MINGAU DE AVEIA: Embalagem de 170 g. Industrializada, com informações nutricionais na

embalagem. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 1.500  R$      29,00 43.500,00R$      

17
MINGAU TIPO DE MUCILON: Vitaminada, embalagem, embalagem de 230 g. O prazo de

validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 150  R$      29,80 4.470,00R$        

18
VINAGRE DE VINHO BRANCO: Embalagem plástica com 500 ml, acondicionados em caixa

de papelão de até 10 litros. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.
L 2.000  R$        3,80 7.600,00R$        

19

MARGARINA VEGETAL COM SAL: Pote plástico de 250g, acondicionado em caixa com até

24 unidades.

Prazo de validade não inferior a 90 dias/ com no máximo 30 dias de fabricação no ato da

entrega.

KG 200  R$      13,23 2.646,00R$        

20

CARNE MOÍDA: (Carne moída dianteira ( 1° qualidade), 11% de lipídeos. Com etiquetas de

identificação (validade, peso, procedência, numero do registro SIE, SIF e SIM). Devem estar 

de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de

entrega. Embalagem primária: Plástica, atóxica, transparente, não violado, resistente que

garanta a integridade do produto até o momento do consumo de até 1000g mantido sob

congelamento a – 18°C. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com até 20

kg

KG 12.000  R$      12,90 154.800,00R$    

21
IOGURTE: Embalagem de 100 g. Industrializada, com informações nutricionais na

embalagem. O prazo de validade não deve ser inferior a 30 dias. 
UND 28.000  R$        1,56 43.680,00R$      

22
COMINHO MOÍDO: Embalagem apropriada de 100g acondicionadas em embalagem

apropriada até 1 kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.
KG 315  R$      17,00 5.355,00R$        

23

ALHO: Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física

ou mecânica, perfurações e cortes, amanho e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, Embalagem de 100 g.

KG 600  R$      21,00 12.600,00R$      

24 CEBOLA: Lavada, com casca, tamanho grande e de boa qualidade. KG 1.500  R$        7,90 11.850,00R$      

25
ALMÔNDEGA: Latas de 830 g, acondicionados em caixa de papelão com até 50 latas, com

prazo de validade não inferior a 180 dias.
KG 3.000  R$      19,40 58.200,00R$      

26
SUCO DE CAJU: Garrafas de 500 ml acondicionadas em caixa de papelão ou fardos

plásticos de até 6 litros. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
L 6.000  R$        9,50 57.000,00R$      

27
SUCO DE UVA: Garrafas de 500 ml acondicionadas em caixa de papelão ou fardos

plásticos de até 6 litros. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
L 3.000  R$      19,90 59.700,00R$      

28

SARDINHA: Preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo

comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado

hermeticamente e limpo. Embalagem de 125 g e deverá conter 

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

lote, data de 

validade, quantidade do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.

KG 950  R$      46,70 44.365,00R$      

29

PÃO: Produto de 50 g, tamanho uniforme. Não deve apresentar queimaduras e sua

coloração deve mostrar tonalidades regulares. O miolo deve ser leve com porosidade

regular e coloração clara e uniforme. Não apresentar odor de fermentação e de fumaça. A

farinha de trigo empregada na confecção do pão. 

de ferro e 150 miligramas de ácido fólico. O pão deverá ser fabricado no dia da entrega e

não deve estar amassado. Embalado em plástica estéril e descartável contendo o número

de pães por escola conforme cronograma fornecido pela Coordenadoria de Alimentação

Escolar semanalmente. A embalagem secundária deve ser caixa plástica própria para este

fim.

UND 50.000  R$        1,00 50.000,00R$      

30

MOLHO DE TOMATE: Produto elaborado a partir da polpa de tomate, refogado, isento de

glúten. Acondicionada em embalagem apropriada. Embalagem em sachês de 340g. O

prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.

KG 600  R$        9,90 5.940,00R$        

31

MILHO BRANCO: Pacotes de 500g, classe amarelo; grupo duro, tipo I, 100% milho,

embalagem com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade não inferior a

180 dias.

KG 1.250  R$        8,80 11.000,00R$      

FONE: (91) 3254-7525

EMAIL: paulianne2011@hotmail.com
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LEITE CONDENSADO: Lata de 395 g. As latas deverão estar integras, sem amassados ou

ferrugem. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.
KG 1.050  R$      15,54 16.317,00R$      

33
CREME DE LEITE: UHT homogeneizado, sem necessidade de refrigeração. Embalagem de

300g. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
KG 840  R$      22,00 18.480,00R$      

34
LEITE DE COCO: Embalagens de vidro de 200 ml. Acondicionados em caixas, contendo

data de fabricação e validade não inferior a 180 dias
L 630  R$      19,70 12.411,00R$      

35

PEITO DE FRANGO: Peito de frango carne de frango tipo peito congelado, não temperado

com pele, com adição de água de no máximo 4%. Aspecto próprio, não amolecida e nem

pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. Com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência,

número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada embalagem. Devem estar de acordo com

as exigências do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. Validade: o produto

deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem

primária: Plástica, atóxica, termossoldado, resistente, de até 3kg. Embalagem secundária:

Caixa de papelão resistente com até 15kg.

KG 3.000  R$      11,90 35.700,00R$      

36

RISOTO DE FRANGO: Embalagem de 1 kg. Em 100 g de Pó, Valor Energético 360 kcal;

Gorduras Totais menor ou igual a 4,0 g. Contendo data de fabricação e validade não inferior

a 180 dias
KG 2.500  R$      27,95 69.875,00R$      

R$ 1.803.605,40

Validade da proposta de 90 (noventa) dias.

Pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação da Nota Fiscal.

Entrega do material será conforme o Empenho.

DADOS BANCÁRIOS:

BANPARÁ

AGÊNCIA: 014 

CONTA CORRENTE: 098.861-8

Belém, 11 de Março de 2019.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: impostos, 

TOTAL GLOBAL

FONE: (91) 3254-7525

EMAIL: paulianne2011@hotmail.com
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

 

SETOR DE COMPRAS 

 

 

COTAÇÃO DE PREÇO 

 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT.  P. UNIT.  P. TOTAL 

1 

BISCOITO CREAM CRACKER: Embalagem plástica de 

PVC de até 400 g acondicionadas em caixa de papelão de 

até 8 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 

dias. 

PCT 18.000  R$   5,30   R$       95.400,00  

2 

BISCOITO TIPO MARIA : Embalagem plástica de PVC de 

até 400 g acondicionadas em caixa de papelão de até 8 Kg. 

O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias. 

PCT 18.000  R$   7,30   R$    131.400,00  

3 

BISCOITO DOCE DE MAISENA: Embalagem plástica de 

PVC de até 400 g acondicionadas em caixa de papelão de 

até 4 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 

dias. 

PCT 2.000  R$   7,30   R$       14.600,00  

4 

ARROZ TIPO I LONGO FINO: Embalagem plástica de 1 

Kg acondicionada em fardos plásticos de até 30 Kg. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 18.000  R$   4,00   R$       72.000,00  

5 

FEIJÃO CARIOCA TIPO I: Embalagem plástica de 1 Kg 

acondicionada em fardos plásticos de até 30 Kg. O prazo de 

validade não pode ser inferior a 180 dias. 

KG 9.000  R$ 13,87   R$    124.830,00  

6 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO: CHARQUE 

BOVINO DIANTEIRO - curada, seca, a base de: carne 

bovina / sal, embalado a vácuo. Não será aceito JERKED 

BEEF. Odor: Característico; Sabor: próprio, apresentar-se 

livre de parasitas e de qualquer outras substancia 

contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma 

alteração com etiquetas de identificação (validade, peso, 

procedência, numero do registro no SIF, SIE ou SIM). 

Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Anvisa. Validade: 

O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 

embalagem a vácuo de 5 kg. Embalagem secundária: caixa 

de papelão resistente de 30 kg contendo 6 pacotes de 5kg. 

KG 5.000  R$ 28,00   R$    140.000,00  
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7 

ACHOCOLATADO: Embalagem plástica de 400 g 

acondicionadas em caixas de papelão ou fardo. Ingredientes 

podem ser: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, 

vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), 

minerais (ferro e zinco), emulsificante lecitina de soja e 

aromatizante. O prazo de validade não deve ser inferior a 

180 dias. 

PCT 7.000  R$   8,23   R$       57.610,00  

8 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Embalagem aluminizada de 

200 g acondicionadas em fardos de papelão de até 10 Kg. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

PCT 50.000  R$   6,35   R$    317.500,00  

9 

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE:  Leite UHT sem lactose 

(0%), indicado para crianças com intolerância a lactose. O 

produto deve apresentar cor branca interior e sabor 

característico. Deverá trazer informações gerais, data de 

fabricação e validade bem visíveis e claras. O produto não 

deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao 

produto, cor não característica do produto, sabor ácido 

intenso ou problemas de vedação da embalagem. 

Embalagem primária: EMBALAGEM DE 400 G. 

Embalagem secundária: Caixas de papelão resistente 

KG 200  R$ 12,00   R$         2.400,00  

10 

AÇÚCAR CRISTALINO BRANCO: Embalagem plástica 

de 1 Kg acondicionada em fardos plásticos de até 30 Kg. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 25.000  R$   3,73   R$       93.250,00  

11 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: Embalagem plástica de 

500 g acondicionadas em fardos plásticos de até 5 Kg. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 9.360  R$   3,41   R$       31.917,60  

12 

CORANTE (COLORAU): Colorau regional, sem sal, de 

boa qualidade para o consumo. Embalagem de 100 g. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias. 

KG 315  R$ 12,00   R$         3.780,00  

13 

SAL REFINADO IODADO: Embalagem plástica de 1 Kg 

acondicionadas em fardos plásticos de até 30 Kg. O prazo 

de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 900  R$   1,55   R$         1.395,00  

14 

ÓLEO DE SOJA: Embalagem PET de 900 ml 

acondicionados em fardos plásticos ou caixas de papelão de 

até 20 unidades. O prazo de validade não deve ser inferior a 

120 dias. 

L 3.000  R$   5,50   R$       16.500,00  

15 

MINGAU FARINHA LÁCTEA: Vitaminada, embalagem, 

embalagem de 230 g. O prazo de validade não deve ser 

inferior a 180 dias. 

KG 1.500  R$ 31,00   R$       46.500,00  

16 

MINGAU DE AVEIA: Embalagem de 170 g. 

Industrializada, com informações nutricionais na 

embalagem. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 

dias. 

KG 1.500  R$ 31,00   R$       46.500,00  
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17 

MINGAU TIPO DE MUCILON: Vitaminada, embalagem, 

embalagem de 230 g. O prazo de validade não deve ser 

inferior a 180 dias. 

KG 150  R$ 31,00   R$         4.650,00  

18 

VINAGRE DE VINHO BRANCO: Embalagem plástica 

com 500 ml, acondicionados em caixa de papelão de até 10 

litros. O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias. 

L 2.000  R$   4,00   R$         8.000,00  

19 

MARGARINA VEGETAL COM SAL: Pote plástico de 

250g, acondicionado em caixa com até 24 unidades. 

Prazo de validade não inferior a 90 dias/ com no máximo 

30 dias de fabricação no ato da entrega. 

KG 200  R$ 13,90   R$         2.780,00  

20 

CARNE MOÍDA: (Carne moída dianteira ( 1° qualidade), 

11% de lipídeos. Com etiquetas de identificação (validade, 

peso, procedência, numero do registro SIE, SIF e SIM). 

Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Validade: O 

produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem primária: Plástica, 

atóxica, transparente, não violado, resistente que garanta a 

integridade do produto até o momento do consumo de até 

1000g mantido sob congelamento a – 18°C. Embalagem 

secundária: Caixa de papelão resistente com até 20 kg 

KG 12.000  R$ 13,50   R$    162.000,00  

21 

IOGURTE: Embalagem de 100 g. Industrializada, com 

informações nutricionais na embalagem. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 30 dias.  

UND 28.000  R$   1,99   R$       55.720,00  

22 

COMINHO MOÍDO: Embalagem apropriada de 100g 

acondicionadas em embalagem apropriada até 1 kg. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias. 

KG 315  R$ 18,00   R$         5.670,00  

23 

ALHO: Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e 

intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, amanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 

parasitas e larvas, Embalagem de 100 g. 

KG 600  R$ 23,00   R$       13.800,00  

24 
CEBOLA: Lavada, com casca, tamanho grande e de boa 

qualidade. 
KG 1.500  R$   8,90   R$       13.350,00  

25 

ALMÔNDEGA: Latas de 830 g, acondicionados em caixa 

de papelão com até 50 latas, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

KG 3.000  R$ 21,00   R$       63.000,00  

26 

SUCO DE CAJU: Garrafas de 500 ml acondicionadas em 

caixa de papelão ou fardos plásticos de até 6 litros. O prazo 

de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

L 6.000  R$ 11,00   R$       66.000,00  
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27 

SUCO DE UVA: Garrafas de 500 ml acondicionadas em 

caixa de papelão ou fardos plásticos de até 6 litros. O prazo 

de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

L 3.000  R$ 21,00   R$       63.000,00  

28 

SARDINHA: Preparada com pescado fresco, limpo, 

eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. 

Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. Embalagem de 

125 g e deverá conter  

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de  

validade, quantidade do produto. O prazo de validade não 

deve ser inferior a 180 dias. 

KG 950  R$ 47,00   R$       44.650,00  

29 

PÃO: Produto de 50 g, tamanho uniforme. Não deve 

apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar 

tonalidades regulares. O miolo deve ser leve com 

porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não 

apresentar odor de fermentação e de fumaça. A farinha de 

trigo empregada na confecção do pão.  

de ferro e 150 miligramas de ácido fólico. O pão deverá ser 

fabricado no dia da entrega e não deve estar amassado. 

Embalado em plástica estéril e descartável contendo o 

número de pães por escola conforme cronograma fornecido 

pela Coordenadoria de Alimentação Escolar semanalmente. 

A embalagem secundária deve ser caixa plástica própria 

para este fim. 

UND 50.000  R$   1,20   R$       60.000,00  

30 

MOLHO DE TOMATE: Produto elaborado a partir da 

polpa de tomate, refogado, isento de glúten. Acondicionada 

em embalagem apropriada. Embalagem em sachês de 340g. 

O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 600  R$ 11,30   R$         6.780,00  

31 

MILHO BRANCO: Pacotes de 500g, classe amarelo; grupo 

duro, tipo I, 100% milho, embalagem com dizeres de 

rotulagem, data de fabricação e prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

KG 1.250  R$   9,20   R$       11.500,00  

32 

LEITE CONDENSADO: Lata de 395 g. As latas deverão 

estar integras, sem amassados ou ferrugem. O prazo de 

validade não deve ser inferior a 90 dias. 

KG 1.050  R$ 16,30   R$       17.115,00  

33 

CREME DE LEITE: UHT homogeneizado, sem 

necessidade de refrigeração. Embalagem de 300g. O prazo 

de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

KG 840  R$ 23,25   R$       19.530,00  

34 

LEITE DE COCO: Embalagens de vidro de 200 ml. 

Acondicionados em caixas, contendo data de fabricação e 

validade não inferior a 180 dias 

L 630  R$ 21,10   R$       13.293,00  



 COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – EPP 
CNPJ: 17.111.960/0001-21I. ESTADUAL:15389917-4 

AV. DALVA, Nº 244, BAIRRO: MARAMBAIA, CEP: 66.615-850, BELÉM-PA 

Fone: (91) 3271-5484 / 3089-4900 e-mail: wjempresa@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

C 
 
 

J w 

35 

PEITO DE FRANGO: Peito de frango carne de frango tipo 

peito congelado, não temperado com pele, com adição de 

água de no máximo 4%. Aspecto próprio, não amolecida e 

nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro 

e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. Com etiquetas de identificação (validade, peso, 

procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em 

cada embalagem. Devem estar de acordo com as exigências 

do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 

30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 

Plástica, atóxica, termossoldado, resistente, de até 3kg. 

Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com 

até 15kg. 

KG 3.000  R$ 12,40   R$       37.200,00  

36 

RISOTO DE FRANGO: Embalagem de 1 kg. Em 100 g de 

Pó, Valor Energético 360 kcal; 

Gorduras Totais menor ou igual a 4,0 g. Contendo data de 

fabricação e validade não inferior a 180 dias 

KG 2.500  R$ 28,90   R$       72.250,00  

VALOR TOTAL R$  R$ 1.935.870,60  

 

Validade da proposta e de 90 (Noventa) dias. 

Prazo de Entrega: é conforme cronograma da secretaria acompanhado da nota de emprenho. 

Condições pagamento: 30 dias com empenho. 

Dados Bancários: Banco da Amazônia - Basa; Agência: 158; Conta Corrente: 070422-8. 

Declaro que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas frete, tributos, taxa de 

administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de 

qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais 

sendo válido pleitear a esse título. 

Comprometo-me a cumprir rigorosamente os prazos de entrega. 

 

Belém/PA, 11 de Março de 2019. 
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