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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05030001/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 – PMMB-SEMED  

 

 

Após análise conjunta da Pregoeira, da Assessoria Jurídica e da 

Controladoria Interna do Município de Magalhães Barata HOMOLOGO, nos 

termos da legislação em vigor, o Processo Administrativo nº 05030001/2021, que 

deu origem ao processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 001/2021/SRP, cujo objeto consiste no Registro de Preços 

para eventual e futura Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 

Gêneros Alimentícios, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

deste Município de Magalhães Barata/PA, em conformidade com o Anexo I e 

Anexo I – A do Edital (Termo de Referência e Planilha de Descrição e 

Quantitativos) e a Ata da Sessão Pública e Julgamento, tendo como 

vencedoras as empresas QUALY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 

26.535.510/0001-57 e R C V R DE OLIVEIRA LTDA – EPP, CNPJ: 

15.300,567/0001-50, de acordo com o demonstrativo abaixo: 

QUALY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 26.535.510/0001-57 

ITEM GÊNEROS UNID. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL  

1 

Achocolatado em 

pó solúvel, 

Preparado com 

ingredientes sãos e 

limpo, sem farinha 

em sua 

formulação, com 

sabor, cor e odor 

característicos, 

contendo 400 

gramas, 

acondicionado em 

embalagem de 

polietileno atóxico 

ou embalagem 

aluminizada, com 

identificação na 

embalagem 

(rótulo): contém 

glúten e contém 

Kg 3.900 NESCAU R$ 6,30 R$ 24.570,00 
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traços de leite, dos 

ingredientes: 

açúcar, cacau em 

pó, maltodextrína, 

minerais, 

emulsificante 

lecitina de soja, 

antioxidante ácido 

ascórbico e 

aromatizante, valor 

nutricional, peso, 

fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. Isento de 

sujidades, parasitas 

e larvas. Não deve 

formar grumos 

quando diluído 

ficando totalmente 

homogêneo, sendo 

de rápida mistura o 

produto. As 

características 

organolépticas, 

físico-quí- micas, 

microbiológicas e 

microscópicas 

deverão obedecer 

ao código sanitário 

e determinações 

do ministério da 

saúde. Validade 

mínima de 06 (seis) 

meses a contar da 

data de entrega. 

3 

Arroz Branco tipo 1, 

Agulhinha 

acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

polietileno atóxico, 

contendo 01 kg, 

com identificação 

na embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, peso, 

Kg 4.000 LÍDER R$ 3,99 R$ 15.960,00 
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fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. Isento de 

sujidades, parasitas, 

larvas e material 

estranho. Validade 

mínima de 12 

(doze) meses, a 

contar da data de 

entrega. 

4 

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 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. 

Kg 3.500 HILÉIA R$ 6,50 R$ 22.750,00 

5 

Biscoito Doce, Tipo 

Maria ou Maisena, 

de sabor, cor e 

odor 

característicos, 

textura crocante, 

acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

Kg 3.500 HILÉIA R$ 6,70 R$ 23.450,00 
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polietileno atóxico 

transparente de 

dupla face, 

contendo 400 

gramas, 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. 

6 

Colorífico, Produto 

constituído pela 

mistura de fubá de 

milho com urucum 

em pó, 

acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

polietileno atóxico 

transparente, 

contendo 100 

gramas, 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. 

Kg 206 MARIZA R$ 5,50 R$ 1.133,00 
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7 

Farinha de Trigo 

Especial ou de 

Primeira, 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 

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. 

Kg 500 ROSA BRANCA  R$ 3,40 R$ 1.700,00 

8 

Farinha de Trigo 

Enriquecida Ferro e 

Ácido 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 

Kg 500 ROSA BRANCA  R$ 4,00 R$ 2.000,00 
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transparente, 

contendo 01 kg, 

com identificação 

na embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, tipo de 

farinha, 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. 

9 

Feijão tipo 1, 

Produto preto, 

vermelho ou 

carioca, 

acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

polietileno atóxico 

transparente, 

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. 

Kg 4200 LÍDER  R$ 6,50 R$ 27.300,00 
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11 

Leite de coco, 

Produto obtido de 

leite de coco, 

pasteurizado e 

homogeneizado. 

Pó uniforme sem 

grumos, cor, aroma 

e odor 

característicos, não 

rançoso, 

acondicionado em 

embalagem 

aluminizada, 01 

litro, 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 

Lt 800 PIRACANJUBA  R$ 7,70 R$ 6.160,00 

12 

Leite em pó 

integral, Produto 

instantâneo rico 

em ferro e 

vitaminas A, D, E, C. 

embalagem de 200 

gramas – por 

conteúdo de 

matéria gorda em: 

integral (maior ou 

igual a 26,0%, sem 

adição de açúcar 

e com menos de 

5,5g de gordura 

saturada em 100g 

do produto), cor 

branco amarelado, 

aroma e odor 

característico, não 

Kg 2.000 CCGL R$ 21,90 R$ 43.800,00 
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rançoso, pó 

uniforme sem 

grumos, com 

identificação na 

embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, peso, 

fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. O 

produto deverá 

possuir selo de 

inspeção do órgão 

competente. 

Validade mínima 

de 12 (doze) meses 

a contar da data 

de entrega. 

13 

Macarrão 

Espaguete 

(sêmola), Produto 

do tipo espaguete, 

com ovos, 

acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

polietileno atóxico 

transparente, 

contendo 500g ou 

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 12 

(doze) meses a 

contar da data de 

entrega. 

Kg 4.000 HILÉIA R$ 3,90 R$ 15.600,00 
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14 

Macarrão Parafuso, 

Produto do tipo 

parafuso, com 

ovos, 

acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

polietileno atóxico 

transparente, 

contendo 500g ou 

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 12 

(doze) meses a 

contar da data de 

entrega. 

Kg 4.000 HILÉIA R$ 3,90 R$ 15.600,00 

15 

Aveia em flocos 

finos, Produto tipo 

1, acondicionado 

em embalagem 

resistente de 

polietileno atóxico 

contendo no 

mínimo 250g, com 

identificação na 

embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, peso, 

fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. Isento de 

sujidades, parasitas, 

larvas e material 

estranho. O 

produto deverá 

estar em 

Kg 500 NESTLÊ R$ 7,00 R$ 3.500,00 
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conformidade com 

as legislações 

especificas 

vigentes. Validade 

mínima de 6 meses 

após a entrega.  

16 

Óleo de soja, do 

tipo refinado, 100% 

natural. Não deve 

apresentar 

embalagem frágil, 

com ferrugem, 

mistura de outros 

óleos, cheiro forte e 

intenso, volume 

insatisfatório. 

Embalagem: 

Acondicionada em 

recipientes de 

plástico, de 900 ml, 

não apresentando 

ferrugem, 

amassamento, 

vazamento e 

abaulamento. 

Prazo de validade: 

Mínimo de 6 meses 

a partir da data de 

entrega. A 

rotulagem deve 

conter no mínimo 

as seguintes 

informações: nome 

e/ou marca, 

ingredientes, data 

de validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

Lt 1.100 SOYA R$ 7,70 R$ 8.470,00 
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17 

Milho para preparo 

de canjica branca, 

Produto de 

procedência 

nacional, ser de 

safra corrente. 

Isento de mofo, 

odores estranhos e 

de substâncias 

nocivas. 

Acondicionado em 

embalagem 

primária resistente 

de polietileno 

atóxico 

transparente, 

contendo 500 

gramas, com 

identificação na 

embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, peso, 

fornecedor, marca, 

nome e endereço, 

data de 

fabricação e 

validade, número 

de registro do 

produto no órgão 

competente e 

procedência, 

termosselada, 

transparente e 

incolor. Isento de 

sujidades, parasitas, 

larvas e material 

estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) 

meses a contar da 

data de entrega. 

Kg 600 QUERO  R$ 5,89 R$ 3.534,00 

19 

Pimenta e cominho 

moído, Produto em 

embalagem 

plástica 

transparente 

resistente, 

Kg 110 MARIZA R$ 9,80 R$ 1.078,00 
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contendo 100g, 

com identificação 

na embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, peso, 

fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. Isento de 

sujidades, parasitas, 

larvas e material 

estranho. Validade 

mínima de 12 

(doze) meses a 

contar da data de 

entrega. 

20 

Arroz Parbolizado 

Tipo 1, Grupo: 

Parboilizado, 

Classe: longo fino, 

Tipo I. EMBALAGEM: 

Fornecer em 

pacotes de 1 kg 

em polietileno 

atóxico 

transparente, 

contendo o 

número de registro 

no Ministério da 

Agricultura, com 

identificação na 

embalagem 

(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. 

Apresentar 

validade superior a 

Kg 5.500 LÍDER  R$ 4,60 R$ 25.300,00 
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10 (dez) meses a 

partir da data de 

entrega.  

21 

Vinagre branco, 

fermentado 

acético de álcool, 

acidez 4%. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

garrafas plásticas 

resistentes de 

polietileno atóxica 

transparente, 

contendo 750 ml, 

com identificação 

na embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, peso, 

fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. Validade 

mínima de 12 

meses a contar da 

data de entrega. 

Lt 320 FIGUEIRA R$ 2,50 R$ 800,00 

22 

Sal refinado 

iodado. Não 

devem apresentar 

sujidade, umidade, 

misturas 

inadequadas ao 

produto. 

Embalagem: Deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

pacotes de 1 kg, 

em polietileno 

transparente e ter 

embalagem 

secundária de ráfia 

ou sacos de 

polietileno. A 

rotulagem deve 

conter no mínimo 

as seguintes 

informações: nome 

Kg 700 NOTA 10 R$ 1,87 R$ 1.309,00 
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e/ou marca, 

ingredientes, data 

de validade, lote e 

informações 

nutricionais. Prazo 

de validade: 

Mínimo de 6 meses 

a partir da data de 

entrega. 

23 

Pão Doce, doce, 

tipo hot dog, peso 

de 50g cada 

unidade, do tipo 

brioche, preparado 

a partir de 

matérias-primas 

sãs, de primeira 

qualidade, isentas 

de matéria terrosa 

e parasitas e em 

perfeito estado de 

conservação. Será 

rejeitado o pão 

queimado ou mal 

cozido, com odor e 

sabor 

desagradável, 

presença de 

fungos e não será 

permitida a adição 

de farelos e de 

corantes de 

qualquer natureza 

em sua confecção. 

Isento de parasita, 

sujidades, larvas e 

material estranho. 

Acondicionado em 

embalagem de 

polietileno 

resistente e tóxico 

com 10 unidades 

cada. Contendo 

na embalagem a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, prazo 

Kg 2.300 MASSA LEVE  R$ 9,19 R$ 21.137,00 
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de validade, data 

de embalagem, 

peso líquido. 

Validade mínima 

de 05 (cinco) dias 

a contar no ato da 

entrega. 

24 

Fermento Biológico, 

Fermento 

biológico, seco, 

instantâneo, para 

pão. Isento de 

mofo e substâncias 

nocivas. 

Embalagem: 

hermeticamente 

fechada (vácuo), 

contendo 125g em 

envelopes 

aluminizados. Prazo 

de validade 

mínimo 10 meses a 

contar a partir da 

data de entrega. 

Kg 10 MARIZA R$ 19,68 R$ 196,80 

25 

Azeite de Dendê, 

puro, baixa acidez, 

acondicionado em 

garrafa contendo 

de 200 ml. As 

seguintes 

informações 

deverão ser 

impressas ou 

coladas pelo 

fabricante 

diretamente sobre 

o produto: nome 

e/ou CNPJ do 

fabricante, 

endereço, data de 

fabricação ou lote, 

data de validade, 

normas vigentes e 

registros nos órgãos 

competentes. Na 

data da entrega, o 

prazo de validade 

Lt 120 RIVOLI R$ 11,75 R$ 1.410,00 
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indicado para o 

produto, não 

deverá ter sido 

ultrapassado na 

sua metade e de 

no mínimo 6 meses, 

tomando-se como 

referência, a data 

de fabricação ou 

lote informada no 

rótulo. 

31 

Ovos de Galinha. 

Separados em 

embalagem de 1 

dúzia e 

reembalados em 

caixa de 15 ou 30 

dúzias com selo de 

qualidade e 

inspeção. Validade 

mínima de 03 (três) 

meses, a contar da 

data de entrega.  

UND 84.000 CEASA R$ 0,51 R$ 42.840,00 

33 

Iogurte de Frutas, 

Sabor morango, 

pêssego, ameixa, 

refrigerado, mistura 

homogênea, isento 

de estufamento, 

mofo, sem 

precipitação, 

acondicionado em 

embalagem de 

polietileno 

resistente, atóxico, 

contendo 01 litro. 

Contendo na 

embalagem a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, 

validade, data de 

embalagem, peso 

líquido e selo de 

inspeção do órgão 

competente. 

Validade mínima 

Lt 1.300 DANONE R$ 6,60 R$ 8.580,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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de 45 (quarenta e 

cinco) dias a 

contar da data da 

entrega. 

34 

Margarina com sal, 

Produto com 80% 

de teor de gordura, 

refrigerado, não 

rançoso, 

acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

polietileno, 

contendo 500 

gramas. Contendo 

na embalagem a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, 

validade, data de 

embalagem, peso 

líquido e selo de 

inspeção do órgão 

competente. 

Validade mínima 

de 06 (seis) meses a 

contar da data da 

entrega. 

Kg 700 PIRACANJUBA  R$ 9,08 R$ 6.356,00 

35 

Queijo tipo 

parmesão ralado, 

Tipo embalado em 

saco plástico 

transparente 

atóxico, resistente, 

hermeticamente 

fechado. A 

embalagem 

deverá conter 

externamente os 

dados de 

identificação e 

procedência, 

número do lote, 

data de 

fabricação, 

quantidade do 

produto. Deverá 

Kg 30 PIRACANJUBA  R$ 23,89 R$ 716,70 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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apresentar 

validade mínima 

de 6 (seis) meses a 

partir da data de 

entrega. 

Embalagem com 

50 gramas ou 100 

gramas. 

36 

Chuchu, Extra AA, 

in natura, pouca 

rugosidade, 

tamanho médio, 

procedente de 

espécies genuínas, 

sãs e frescas, polpa 

íntegra 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. 

Transportados de 

forma adequada, 

acondicionados 

em basquetas. 

Kg 1.400 QUERO  R$ 3,85 R$ 5.390,00 

37 

Polpa de Fruta 

Goiaba, 

pasteurizada, 

congelada, sem 

adição de 

corantes artificiais e 

aditivos químicos, 

sabor característico 

e agradável. Isenta 

de: vestígio de 

descongelamento, 

odor forte e 

desagradável e 

qualquer 

substância 

Kg 1.000 PARAFRUTAS  R$ 14,80 R$ 14.800,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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contaminante. 

Acondicionada em 

embalagem de 

polietileno atóxico, 

resistente, 

transparente, peso 

líquido de 01 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 12 (doze) 

meses, a contar da 

data de entrega.  

38 

Polpa de Fruta de 

Acerola, 

pasteurizada, 

congelada, sem 

adição de 

corantes artificiais e 

aditivos químicos, 

sabor característico 

e agradável. Isenta 

de: vestígio de 

descongelamento, 

odor forte e 

desagradável e 

qualquer 

substância 

contaminante. 

Acondicionada em 

embalagem de 

polietileno atóxico, 

resistente, 

transparente, peso 

líquido de 01 kg, 

contendo na 

Kg 900 PARAFRUTAS  R$ 13,22 R$ 11.898,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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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 12 (doze) 

meses, a contar da 

data de entrega.  

39 

Tomate, Extra AA, 

in natura, aspecto 

globoso, cor 

vermelha, 

classificada como 

legume, graúda, 

de polpa firme e 

intacta, isento de 

enfermidades boa 

qualidade, livres de 

resíduos de 

fertilizantes, 

sujidade, parasitas 

e larvas, sem lesões 

de origem física ou 

mecânica oriunda 

de manuseio ou 

transporte, 

acondicionado em 

sacos plásticos por 

quilo. 

Transportados de 

forma adequada, 

em basquetas. 

Kg 2.150 IN NATURA  R$ 5,60 R$ 12.040,00 

40 

Maçã, Fruta in 

natura, espécie 

vermelha, 

nacional, categoria 

II, apresentando 

tamanho, cor e 

conformação 

Kg 1.900 IN NATURA  R$ 9,40 R$ 17.860,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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uniforme, devendo 

ser bem 

desenvolvida e 

madura, com 

polpa intacta e 

firme, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do 

manuseio e 

transporte, 

acondicionada em 

caixa de papelão 

ondulado, caixa 

com 18 kg. Será 

solicitado de 

acordo com sua 

sazonaliadade. 

41 

Polpa de Fruta, 

sabor Muruci, Tipo 

natural 

pasteurizada, sem 

adição de 

corantes artificiais e 

aditivos químicos. 

Características 

adicionais: 

concentrado, 

congelada, sem 

açúcar, com 

aspecto cor, cheiro 

e sabor próprio, 

ausente de 

substâncias 

estranhas a sua 

composição, 

acondicionado em 

plástico 

transparente, 

atóxico, contendo 

1kg cada. 

Registrado no 

órgão 

competente, 

validade de 12 

meses. 

Temperatura de 

recebimento a -

Kg 1.000 PARAFRUTAS  R$ 9,45 R$ 9.450,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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18°C. 

42 

Polpa de Fruta de 

Abacaxi, 

pasteurizada, 

congelada, sem 

adição de 

corantes artificiais e 

aditivos químicos, 

sabor característico 

e agradável. Isenta 

de: vestígio de 

descongelamento, 

odor forte e 

desagradável e 

qualquer 

substância 

contaminante. 

Acondicionada em 

embalagem de 

polietileno atóxico, 

resistente, 

transparente, peso 

líquido de 01 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 12 (doze) 

meses, a contar da 

data de entrega.  

Kg 1.200 PARAFRUTAS  R$ 11,00 R$ 13.200,00 

43 

Cenoura, In natura, 

cor laranja-vivo, 

procedente de 

espécies genuínas 

e sãs, frescas, firme, 

lisa, sem rugas, de 

aparência fresca. 

Kg 2.100 IN NATURA  R$ 4,10 R$ 8.610,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Isento de brotos, 

lesões de origem 

física, mecânica ou 

biológica matéria 

terrosa, sujidades 

ou corpos 

estranhos aderidos 

à superfície 

externa, livre de 

enfermidades, 

insetos, parasitas e 

larvas. 

Transportados de 

forma adequada, 

em basquetas. Será 

solicitado de 

acordo com sua 

sazonaliadade. 

44 

Cebola Branca, 

fresca, extra, 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. 

Transportados de 

forma adequada, 

em basquetas. 

Kg 1.900 IN NATURA  R$ 4,22 R$ 8.018,00 

45 

Batata inglesa. 

Especial, in natura, 

extra AA, com a 

polpa intacta e 

limpa, firme, lisa, de 

tamanho uniforme, 

procedente de 

espécies genuínas 

Kg 2.500 IN NATURA  R$ 3,40 R$ 8.500,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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e sãs, fresco. 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. 

Transportados de 

forma adequada, 

em basquetas. 

46 

Alho, Nacional 

extra, 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. 

Transportados de 

forma adequada, 

em basquetas. 

Kg 80 IN NATURA  R$ 21,90 R$ 1.752,00 

 
 

 VALOR TOTAL  R$ 436.768,50 

 

R C V R DE OLIVEIRA LTDA – EPP, CNPJ: 15.300.567/0001-50 

ITEM GÊNEROS UNID. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL  

2 

Açúcar Cristal, 

Acondicionado em 

embalagem 

resistente de 

polietileno atóxico 

Kg 9.700 ITAMARATY  R$ 2,65 R$ 25.705,00 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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transparente, 

contendo 01 kg, 

com identificação 

na embalagem 

(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 12 (doze) 

meses, a contar da 

data de entrega. 

 
 

 VALOR TOTAL  R$ 25.705,00 

 

À Coordenadoria de Licitações e Contratos para as devidas 

providências e convocar as empresas vencedoras no certame para assinatura 

de Ata de Registro de Preços. Havendo recusa, observar-se-ão as penalidades 

cominadas na legislação pertinente. 

  

 

Magalhães Barata (PA), 12 de maio de 2021. 

 

 

 

___________________________________________________ 

ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 070/2021 – GAB/PMMB 

 


		2021-05-12T17:55:52-0300
	ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA:30755638204




