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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11080001/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 014/2021/SRP 

 

Após análise conjunta da Pregoeira, da Assessoria Jurídica e da Controladoria 

Interna do Município de Magalhães Barata/PA. HOMOLOGO, nos termos da legislação 

em vigor, o Processo Administrativo nº 11080001/2021, que deu origem ao processo 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 014/2021/SRP, 

cujo objeto consiste no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ÁGUA 

MINERAL E GULOSEIMAS (BALAS, GOMA DE MASCAR, PIRULITOS, PIPOCAS, 

REFRIGERANTES E BOMBONS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

(GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, em 

conformidade com o Anexo I do Edital (Termo de Referência) e a Ata da Sessão 

Pública e Julgamento, tendo como vencedora as empresas abaixo identificadas: 

EMPRESA: BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI 

CNPJ: 01.580.769/0001-99 

ENDEREÇO: BECO DA PIEDADE, Nº 32, PÇA MAGALHÃES, REDUTO, BELÉM, PA - 

CEP: 67143420 

RESPONSÁVEL: JORGE LUIZ ANTÔNIO VELOSO 

E-MAIL: vendas@italydesign.com.br 

FONE: (91) 3212-1233 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. MARCA 
V. 

UNITÁRIO  
V. TOTAL 

28 

AÇÚCAR REFINADO - 

açúcar refinado- 

amorfo de 1ª 

qualidade, 

embalados em sacos 

plásticos íntegros, 

resistentes, 

hermeticamente 

fechados, contendo 

1kg do produto, 

acondicionado em 

fardos plásticos 

transparentes de até 

30kg. validade não 

inferior a 180 dias, ter 

sido fabricado no 

KG 2.100 ITAMARATI R$ 4,68 R$ 9.828,00 
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máximo 20 dias antes 

da entrega no 

depósito. 

39 

COLORÍFICO OU 

CORANTE - deve ser 

constituído de matéria 

prima de boa 

qualidade e 

apresentar aspecto, 

cor, cheiro e sabor 

característico do 

produto. deve conter 

no máximo 10% de sal 

em sua constituição. 

acondicionado em 

sacos de polietileno, 

íntegro, atóxico, 

resistente, vedado 

hermeticamente. 

cada embalagem 

deve conter  100 

gramas. validade não 

inferior a 180 dias e ter 

sido fabricado no 

máximo 20 dias antes 

da entrega no 
depósito 

UND 50 MARATÁ R$ 2,20 R$ 110,00 

41 
ERVILHA ENLATADA 

200GR, 
UND 110 OLÉ R$ 3,30 R$ 363,00 

42 

EXTRATO DE TOMATE 

TRADICIONAL 340G - 

molho de tomate 

concentrado, isento 

de peles e sementes. 

acondicionados em 

embalagem metálica 

ou saches de  340g, 

íntegro, resistente, 

vedado 

hermeticamente e 

limpo, 

acondicionados em 

caixas de papelão 

resistentes de até 

10kg. produto deverá 
apresentar validade 

mínima de 06 meses a 

UND 190 BONARE R$ 3,50 R$ 665,00 
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partir da data de 

entrega no depósito. 

43 

FARINHA DE TRIGO 

SEM FERMENTO - 

farinha de trigo 

especial sem 

fermento - 

embalagem plástica 

de 1kg, 

acondicionada em 

fardos transparentes 

de 05 ou 10kg. o 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 8 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

KG 150 PRIMOR R$ 4,20 R$ 630,00 

44 

FARINHA DE TRIGO 

COM FERMENTO - 

farinha de trigo 

especial com 

fermento - 

embalagem plástica 

de 1kg, 

acondicionada em 

fardos transparentes 

de 05 ou 10kg. o 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 8 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

KG 320 MIRELLA R$ 4,60 R$ 1.472,00 

45 

FARINHA LACTEA  - 

farinha láctea em 

embalagem plástica 

ou latas contendo  

400g de peso líquido. 

acondicionada em 

caixas de papelão 

resistentes ou em 

pacotes plásticos 

alemanizados, limpos, 

resistentes e lacrados. 

validade mínima de 

06 meses a partir da 
data de entrega no 

depósito. 

UND 400 SOBERANO R$ 8,60 R$ 3.440,00 
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50 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 

enriquecido com 

vitaminas a e d - leite 

em pó integral 

enriquecido com 

vitaminas a e d. 

embalado em sacos 

aluminizados ou em 

latas de flandres ou 

alumínio, isenta de 

ferrugem, não 

amassadas, resistentes 

e não violada com 

capacidade de 1kg, 

acondicionados em 

caixas de papelão 

resistente de 10kg. o 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 06 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

KG 1.600 CCGL R$ 28,00 
R$ 

44.800,00 

56 

MILHO BRANCO TIPO I 

- Embalagem plástica 

de até 1Kg, 

acondicionado em 
fardos plásticos 

transparentes de  

20Kg. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 

06 meses a partir da 

data de entrega no 

depósito. 

KG 300 JUNINO R$ 5,40 R$ 1.620,00 

59 

MASSA DE SÊMOLA 

tipo argolinha, ave 

maria - massa de 

sêmola tipo argolinha 

, ave maria ou 

letrinhas - macarrão 

curto, submetido a 

processo de 

secagem, 

acondicionado em 

saco transparente de 

polietileno com 500g. 

o produto deverá 

UN 600 RICOSA R$ 3,50 R$ 2.100,00 
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apresentar validade 

mínima de 06 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

60 

"MOLHO 

TOMATEMolho 

elaborado a partir das 

partes comestíveis do 

tomate adicionado 

de especiarias, sal e 

açúcar. Composição: 

tomate, polpa de 

tomate, amido, óleo 

vegetal, cebola, salsa 

em flocos, alho em 

pó, açúcar e sal. Não 

contém glúten. Valor 

energético 22kcal, 

carboidratos 4,0g, 

proteínas 0,6g, fibra 

alimentar 1,1g e sódio 

304mg. Deve 

apresentar cor, sabor, 

odor, característico, 

consistência pastosa.  

Devem estar de 
acordo com as 

exigências da 

legislação sanitária 

em vigor no país 

ANVISA/MS. 

VALIDADE:  o produto 

deve conter data de 

fabricação de até 90 

dias anteriores à data 

de entrega. de 340 

gramas" 

UND 300 BONARE R$ 5,20 R$ 1.560,00 
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78 

BOMBOM, produto de 

primeira qualidade 

constituído por massa 

de chocolate ou por 

um núcleo formado 

de recheios diversos, 

elaborados com 

frutas, pedaços de 

frutas, sementes 

oleaginosas, açúcar, 

leite, manteiga, 

cacau, licores, e 

outras substâncias 

alimentícias, 

recobertos por uma 

camada de 

chocolate ou açúcar. 

acondicionado em 

embalagem plástica 

pacote de 1 kg 

PC 1.900 
SONHO DE 

VALSA 
R$ 41,20 

R$ 

78.280,00 

81 

PIPOCA SALGADA DE 

MILHO (pacote com 

10 unidades). 

PAC 2.600 PIPOLANDIA R$ 13,00 
R$ 

33.800,00 

  
 VALOR TOTAL  

R$ 

178.668,00 

 

EMPRESA: DISPROL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL 

CNPJ: 36.190.482/0001-37 

ENDEREÇO: RUA MARIA MAZARELO , Nº 29 – ALTOS – SALA 01, BA IRRO CENTRO, 

CEP: 67.030-390, NA CIDADE DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ 

RESPONSÁVEL: JOÃO DIOGO PEREIRA DA SILVA  

E-MAIL: distripoldistribuidoraprodutos@gmail.com  

FONE: (91) 9812.8465 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. MARCA 
V. 

UNITÁRIO  
V. TOTAL 

1 

ABÓBORA LEITE in 

natura, de primeira 

qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, 

isenta de 

enfermidades, material 

terroso, sem danos 
físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e 

transporte, com 

maturação própria 

KG 70 IN NATURA R$ 4,06 R$ 284,20 
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para consumo. 

2 

ALFACE LISA extra, in 

natura, fresca, 

tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida, 

firme e intacta, isenta 

de material terroso e 

umidade externa 

anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos 

do manuseio e 

transporte. 

KG 120 IN NATURA R$ 5,25 R$ 630,00 

3 

BATATA DOCE extra in 

natura, branca/roxa, 

tamanho grande ou 

médio, uniforme, 

inteira, casca lisa e 

com brilho, sem corpos 

estranhos ou terra 

aderidos à superfície 

externa, sem ferimentos 

ou defeitos, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG 80 IN NATURA R$ 6,37 R$ 509,60 

4 

BATATA INGLESA extra 

in natura, tamanho 

grande ou médio, 

uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou 

terra aderida à 

superfície, sem danos 

físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG 90 IN NATURA R$ 4,64 R$ 417,60 
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5 

BETERRABA extra in 

natura, tamanho 

grande ou médio, 

uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou 

terra aderida à 

superfície, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG 80 IN NATURA R$ 4,89 R$ 391,20 

6 

CEBOLA BRANCA extra 

in natura, compacta e 

firme, sem lesões de 

origem física ou 

mecânica, perfurações 

e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de 

sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos 

do manuseio e 

transporte. 

KG 140 IN NATURA R$ 4,62 R$ 646,80 

7 

CEBOLINHA extra, 

fresca, in natura, folhas 

inteiras, com talo, 

graúdas, verdes, sem 

manchas, com 

coloração uniforme, 

firmes e bem 

desenvolvidas, maço 

com aproximadamente 

200g. 

MÇO 120 IN NATURA R$ 4,71 R$ 565,20 

8 

CENOURA  extra in 

natura, sem  rama, 

compacta  e  firme,  

tamanho  e  coloração  

uniformes,  devendo  

ser  bem desenvolvida, 

livre de enfermidades e 

materiais terrosos, sem 

danos físicos e 
mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 90 IN NATURA R$ 5,42 R$ 487,80 
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9 

CHUCHU  extra in 

natura,  tamanho  e  

coloração  uniformes,  

livre de  enfermidades e  

materiais  terrosos,  sem  

danos  físicos  e 

mecânicos, oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 120 IN NATURA R$ 4,61 R$ 553,20 

10 

COENTRO extra in 

natura, fresco, cor 

verde, aspecto e sabor 

próprio, isento de sinais 

de apodrecimento, 

sujidades e materiais 

terrosos, em maços de 

aproximadamente 200 

g. 

MÇO 120 IN NATURA R$ 8,31 R$ 997,20 

11 

COUVE MANTEIGA 

extra in natura, fresca, 

folhas inteiras, graúdas, 

firmes, intactas, verdes 

e sem manchas, livres 

de fertilizantes, 

sujidades, materiais 

terrosos, raízes, 

parasitas e larvas, sem 

danos físicos oriundos 

do manuseio e 

transporte, maço 

pesando 

aproximadamente 

300g. 

MÇO 103 IN NATURA R$ 13,71 R$ 1.412,13 

12 

FEIJÃO VERDE tipo 1, 

constituído de grãos 

inteiros e novos, com 

umidade prevista em 

lei, isento de impurezas, 

sujidades, parasitas, 

materiais terrosos e 

detritos animais e 

vegetais, que possam 

torná-lo impróprio para 

consumo humano, ou 

comprometer o 

armazenamento. 
embalagem em saco 

plástico transparente, 

KG 98 IN NATURA R$ 6,55 R$ 641,90 
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hermeticamente 

fechado, com 500g, e 

validade mínima de 05 

dias da data de 

entrega. 

13 

PEPINO extra in natura, 

fresco, cor verde, 

tamanho e coloração 

uniforme, devendo ser 

bem desenvolvido, livre 

de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem 

danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 90 IN NATURA R$ 4,26 R$ 383,40 

14 

PIMENTÃO VERDE extra 

in natura, fresco, 

graúdo, apresentando 

cor, tamanho e 

coloração uniforme, 

sem manchas, 

machucaduras, 

bolores, sujidades, 

ferrugem ou outros 

defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, livre de 

resíduos de fertilizantes, 

sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 80 IN NATURA R$ 6,05 R$ 484,00 

15 

REPOLHO BRANCO 

extra in natura, 

tamanho médio, 

intacto, tenro, sem 

manchas e com 

coloração uniforme, 

livre de sujidades e 

materiais terrosos, 

larvas, resíduos de 

fertilizantes, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio 

do transporte. 

KG 90 IN NATURA R$ 5,55 R$ 499,50 
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16 

TOMATE extra in natura, 

fresco, graúdo,com 

polpa firme e intacta, 

ponto de maturação 

próprio para consumo, 

isento de 

enfermidades, material 

terroso, e umidade 

externa anormal, livre 

de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem 

danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio do 

transporte. 

KG 80 IN NATURA R$ 6,82 R$ 545,60 

17 

POLPA DE ABACAXI 

100% natural, 

congelada, com 

ausência de partes não 

comestíveis da fruta, 

sujidades, parasitas e 

larvas. embalagem 

primária em saco 

plástico transparente 

com 100g, e 
embalagem 

secundária contendo 

10 porções de 100g, 

com identificação do 

produto, marca do 

fabricante, 

apresentando data de 

produção igual ou 

inferior a 30 dias, e 

prazo de validade 

mínimo de 90 dias, e 

selo de inspeção oficial. 

KG 180 SÃO PEDRO R$ 14,25 R$ 2.565,00 
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18 

POLPA DE ACEROLA 

100% natural, 

congelada, com 

ausência de partes não 

comestíveis da fruta, 

sujidades, parasitas e 

larvas. embalagem 

primária em saco 

plástico transparente 

com 100g, e 

embalagem 

secundária contendo 

10 porções de 100g, 

com identificação do 

produto, marca do 

fabricante, 

apresentando data de 

produção igual ou 

inferior a 30 DIAS, E 

PRAZO DE validade 

mínimo de 90 dias, e 

selo de inspeção oficial. 

KG 190 SÃO PEDRO R$ 9,68 R$ 1.839,20 

19 

POLPA DE MARACUJÁ 

100% natural, 

congelada, com 

ausência de partes não 
comestíveis da fruta, 

sujidades, parasitas e 

larvas. embalagem 

primária em saco 

plástico transparente 

com 100g, e 

embalagem 

secundária contendo 

10 porções de 100g, 

com identificação do 

produto, marca do 

fabricante, 

apresentando data de 

produção igual ou 

inferior a 30 dias, e 

prazo de validade 

mínimo de 90 dias, e 

selo de inspeção oficial. 

KG 180 SÃO PEDRO R$ 15,52 R$ 2.793,60 
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20 

POLPA DE GOIABA 

100% natural, 

congelada, com 

ausência de partes não 

comestíveis da fruta, 

sujidades, parasitas e 

larvas. embalagem 

primária em saco 

plástico transparente 

com 100g, e 

embalagem 

secundária contendo 

10 porções de 100g, 

com identificação do 

produto, marca do 

fabricante, 

apresentando data de 

produção igual ou 

inferior a 30 dias, e 

prazo de validade 

mínimo de 90 dias, e 

selo de inspeção oficial. 

KG 205 SÃO PEDRO R$ 17,10 R$ 3.505,50 

21 

OVO DE GALINHA 

classe a, tipo 3 grande, 

fresco, íntegro, isento 

de manchas, sujidades, 
fungos, substâncias 

tóxicas, cor, odor ou 

sabor anormais, em 

cuba contendo 24. 

embalados e lacrados 

em bandejas com 30 

unidades, contendo 

rótulo original do 

avicultor, com selo do 

ministério da 

agricultura, e prazo de 

validade na data da 

entrega. validade não 

inferior a 180 dias. 

UND 900 AVINE R$ 0,70 R$ 630,00 

22 

BANANA extra in 

natura, tamanho 

grande ou médio, 

uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou 

KG 160 IN NATURA R$ 5,35 R$ 856,00 
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terra aderida à 

superfície, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

23 

ABACATE extra in 

natura, tamanho 

grande ou médio, 

uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou 

terra aderida à 

superfície, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG 140 IN NATURA R$ 7,10 R$ 994,00 

24 

MAÇÃ, extra in natura, 

tamanho grande ou 

médio, uniforme, 

inteira, sem ferimentos 

ou defeitos, firmes e 

com brilho, sem corpos 

estranhos ou terra 

aderida à superfície, 

sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 306 IN NATURA R$ 7,99 R$ 2.444,94 

25 

ABACAXI, extra in 

natura, tamanho 

grande ou médio, 

uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou 

terra aderida à 

superfície, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG 90 IN NATURA R$ 5,99 R$ 539,10 

26 

GOIABA, extra in 

natura, tamanho 

grande ou médio, 

uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou 

KG 160 IN NATURA R$ 7,99 R$ 1.278,40 
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terra aderida à 

superfície, sem danos 

físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

27 

ACHOCOLATADO EM 

PÓ  - achocolatado em 

pó- embalagem 

alumininada  contendo 

de 400g , 

acondicionado em 

fardos plásticos 

transparentes de até 10 

kg. validade não 

inferior a 180 dias, ter 

sido fabricado no 

máximo 20 dias antes 

da entrega no depósito 

UND 900 MARATÁ R$ 6,44 R$ 5.796,00 

29 

AVEIA EM FLOCOS 

FINOS- aveia em flocos 

finos- acondicionadas 

em latas de papelão 

ou alumínio reciclável, 

não amassadas e não 

enferrujadas, contendo 

500g de peso líquido. 

embalagem 

secundária: caixas de 

papelão. validade 

mínima de 08 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

UND 90 YOKI R$ 8,61 R$ 774,90 

30 

ADOÇANTE LÍQUIDO Á 

BASE DE STEVIA - 

adoçante líquido a 

base stévia 100% 

natural, acondicionado 

em frasco de 

polietileno atóxico, 

contendo de 1 00ml. 

deverá apresentar 

validade mínima de 06 

meses a partir da data 

de entrega no 

depósito. 

UN 60 ZERO CAL R$ 15,39 R$ 923,40 



   
 

   
 

 
 
 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: prefeiturambarata@gmail.com 
 

Gabinete da  

Prefeita   
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

31 

ARROZ TIPO 1 LONGO 

FINO  - ARROZ, TIPO 1, 

classe longo fino, sub 

grupo polido. 

acondicionado em 

saco plástico 

transparente, com 

capacidade de 1kg, 

atóxico, limpo, não 

violado e resistente, 

embalagem 

secundária: fardos 

lacrados. validade 

mínima de 8 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

com 30 pacotes no 

fardo 

KG 1.200 ZILMAR R$ 4,99 R$ 5.988,00 

32 

AVEIA EM FLOCOS 

GROSSOS - aveia em 

flocos finos- 

acondicionadas em 

latas de papelão ou 

alumínio reciclável, não 

amassadas e não 

enferrujadas, contendo  
500g de peso líquido. 

embalagem 

secundária: caixas de 

papelão. validade 

mínima de 08 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

UND 160 YOKI R$ 7,59 R$ 1.214,40 

33 

BISCOITO DOCE TIPO 

MAISENA  - 

acondicionado em 

pacotes plásticos, 

atóxicos, 

hermeticamente 

vedados, com no 

mínimo 400g e , íntegras 

e resistentes. validade 

não inferior a 180 dias e 

ter sido fabricado no 

máximo 20 dias antes 

da entrega no 

depósito. 

PAC 115 TRIGOLINO R$ 4,99 R$ 573,85 
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35 

BISCOITO SALGADO 

tipo cream cracker- 

biscoito salgado tipo 

cream cracker - 

acondicionado em 

pacotes plásticos, 

atóxicos, 

hermeticamente 

vedados, com no 

mínimo 400g, íntegras e 

resistentes. validade 

não inferior a 180 dias e 

ter sido fabricado no 

máximo 20 dias antes 

da entrega no 

depósito. 

PC 200 LEAL R$ 4,89 R$ 978,00 

36 

CAFÉ TORRADO E 

MOÍDO - café em pó, 

torrado e moído - 

embalado à vácuo , 

embalagem 

aluminizada, selo abic, 

sabor suave, contendo 

até 500g, 

acondicionados . 

validade não inferior a 
200 dias e ter sido 

fabricado no máximo 

20 dias antes da 

entrega no depósito. 

PC 600 MARATÁ R$ 9,83 R$ 5.898,00 

37 

CANELA EM PÓ - 

canela em pó 

proveniente de cascas 

sãs, limpas e secas em 

forma pó fino. 

acondicionada em 

saco ou recipientes de 

polietileno, íntegro, 

atóxico, resistente, 

vedado 

hermeticamente e 

limpo, contendo de 

100g de peso líquido. 

validade não inferior a 

180 dias e ter sido 

fabricado no máximo 

20 dias antes da 

UND 100 KITANO R$ 4,39 R$ 439,00 
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entrega no depósito. 

38 

COCO RALADO  - coco 

ralado desidratado 

acondicionado em 

sacos de polietileno 

íntegro, atóxico, 

resistente, vedado 

hermeticamente e 

limpo, contendo 100g. 

embalagem secun- 

dária: caixas de 

papelão integra, 

resistente e limpa com 

capacidade até 10 kg. 

validade não inferior a 

180 dias e ter sido 

fabricado no máximo 

20 dias antes da 

entrega no depósito. 

UN 100 MENINA R$ 3,14 R$ 314,00 

40 
CREME DE LEITE 200GR, 

cx com 27 und 
CX 110 TRIÂNGULO R$ 83,14 R$ 9.145,40 

46 

FARINHA DE TAPIOCA  – 

farinha de tapioca 

regional embalagem 

plástica resistente, com 

capacidade  de  200 

G, acondicionada em 

fardos plásticos, 

transparentes e 

resistentes, com dados 

de identificação, 

procedência, 

informações 

nutricionais, número de 

lote, quantidade do 

produto. validade não 

inferior a 6 meses e ter, 

fabricado no máximo 

20 dias antes da 

entrega no depósito. 

UND 300 TRADICIONAL R$ 5,99 R$ 1.797,00 

48 

FUBÁ DE MILHO )- fubá 

de milho em flocos finos 

- embalagem plástica 

de 400 a 1000g 

acondicionadas em 

fardos plásticos 

transparentes de  1kg. o 

KG 300 RAINHA R$ 4,29 R$ 1.287,00 
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produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 06 meses a 

partir da data de 

entrega no deposito. 

49 

GOIABADA  produto 

resultante do 

processamento 

adequado das partes 

comestíveis da goiaba, 

com açúcares, com ou 

sem adição de água, 

pectina, ajustador do 

pH e outros ingredientes 

e aditivos permitidos 

pela legislação. 

Acondicionada em 

embalagem de 250  kg, 

com identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação e validade 

UND 150 OLE R$ 6,82 R$ 1.023,00 

51 

LEITE EM PÓ 

DESNATADO 

enriquecido com 

vitaminas a e d - leite 

em pó integral 

enriquecido com 

vitaminas a e d. 

embalado em sacos 

aluminizados ou em 

latas de flandres ou 

alumínio, isenta de 

ferrugem, não 

amassadas, resistentes 

e não violada com 

capacidade de 1kg, 

acondicionados em 

caixas de papelão 

resistente de 10kg. o 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 06 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

KG 650 PIRACANJUBA R$ 45,31 
R$ 

29.451,50 

52 
LEITE CONDENSADO 395 

gr, cx com 27 und 
CX 120 TRIANGULO R$ 150,95 

R$ 
18.114,00 
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53 

BATATA PALHA com 

sabor, odor e textura 

característicos do 

produto, de boa 

qualidade, embalagem 

transparente, primária, 

própria, fechada a 

vácuo, constando 

identificação do 

produto, inclusive 

classificação e a 

marca, nome e 

endereço do 

fabricante e a data da 

fabricação e validade. 

400g 

UND 400 BRISA R$ 9,57 R$ 3.828,00 

54 

MACARRÃO TIPO 

PARAFUSO: Contendo 

basicamente Sêmola 

de trigo enriquecida 

com ferro e ácido 

fólico, corante de 

urucum e glutem. 

Informação nutricional 

de porção de 80 g: 287 

kcal, 59g de 
carboidrato, 8,5g de 

proteina, 0,9 g de 

gorduras totais, fibra 

alimentar 2,2 g e ferro 

3,5g. Características 

organolepticas: 

aspecto, cor, odor, 

sabor, textura 

carcterísticos. 

VALIDADE: mínimo 6 

meses, Com 500 G 

UN 600 DONA BENTA R$ 5,99 R$ 3.594,00 

55 

MACARRÃO DE 

SÊMOLA tipo 

espaguete - macarrão 

de sêmola tipo 

espaguete, 

embalagens plásticas 

resistentes de 500g, 

acondicionadas em 

fardos plásticos 

transparentes, 

UND 800 POTY R$ 4,19 R$ 3.352,00 
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totalizando até 15kg. o 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 06 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. 

57 

MISTURA PARA BOLO: 

farinha de trigo 

(enriquecida com ferro 

e ácido fólico), açúcar, 

óleo vegetal refinado, 

fermento químico 

(bicarbonato de sódio 

e fosfato de alumínio e 

sódio), estabilizantes e 

aromas permitidos 

400G 

KG 500 ITALAC R$ 4,63 R$ 2.315,00 

61 

ÓLEO DE SOJA 

REFINADO- óleo de soja 

refinado 900ml – 

embalados em garrafas 

de polietileno com 

capacidade de 900 ml, 

acondicionados em 

caixas de papelão, 

limpas, íntegras e 

resistente de até 12 

litros. deverá apresentar 

validade mínima de 06 

meses e data de 

fabricação de no 

máximo 20 dias antes 

da entrega no 

depósito. 

UND 600 ABC R$ 8,40 R$ 5.040,00 

62 

PROTEÍNA DE SOJA– 

apresentada em flocos, 

com aspecto de cor, 

cheiro e sabor próprios, 

isenta de sujidades, em 

saco plástico 

transparente, 

rotulagem contendo 

composição nutricional, 

data de fabricação, 

validade mínima de 90 
dias a partir da data de 

entrega. embalagem 

UND 429 REAL MIX R$ 6,87 R$ 2.947,23 
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de 400g. 

63 

SAL REFINADO IODADO 

-  sal refinado iodado - 

cloreto de sódio 

refinado, 

acondicionado em 

sacos plásticos de 

1kg.embalagem 

secundária: fardos 

plástico transparente 

com capacidade até 

10 kg. validade mínima 

de 12 meses. 

KG 200 NOTA DEZ R$ 3,49 R$ 698,00 

64 
SELETA DE LEGUMES 

200GR, 
UND 230 BONARE R$ 3,34 R$ 768,20 

65 

"SARDINHA EM ÓLEO, 

Sardinha conservada 

em óleo de soja. Teor 

máximo de sódio300mg 

em porção de 60g. A 

embalagem deverá 

conterexternamente os 

dados de 

identificação, 

procedência, 

informaçõesnutricionais, 

número de lote, data 

de fabricação, data de 

validade,quantidade 

do produto. 

Embalagem metálica 

de 125g a 250g" 

UND 150 COQUEIRO R$ 7,09 R$ 1.063,50 

66 

VINAGRE DE ÁLCOOL - 

vinagre de álcool - 

líquido obtida da 

fermentação acética 

de soluções aquosas 

de álcool, procedentes 

principalmente de 

materiais agrícolas, 

com acidez de até 

4,15%, embalado em 

recipiente de 

polietileno, íntegro, 

atóxico, resistente, 

vedados 

hermeticamente, 

UND 320 SADIO R$ 4,19 R$ 1.340,80 
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contendo 500ml. o 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 06 meses a 

partir da data de 

entrega no depósito. cx 

com 12 und 

67 

CARNE BOVINA sem 

osso congelada (tipo 

cabeça de lombo): 

obtido de massas 

musculares, recortes de 

desossas de quartos 

traseiros. deve a 

apresentar-se com 

aparência própria, 

sabor próprio, cor 

vermelha brilhante s/ 

manchas esverdeadas 

e odor característicos. 

durante o 

processamento, deve 

ser realizadan a 

aparagem (eliminação 

dos excessos de 

gordura, cartilagem e 
aponeuroses). 

KG 400 MAFRIPAR R$ 42,77 
R$ 

17.108,00 

68 

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. 

validade: o produto 

deve conter data de 

fabricação de até 30 

dias anteriores à data 

de entrega. 

KG 800 
FRANGO 

AMAZÔNIA 
R$ 16,97 

R$ 

13.576,00 

69 CARNE BOVINA MOÍDA KG 620 MAFRIPAR R$ 29,41 R$ 
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congelada, 

proveniente de 

animais, sadios, 

abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo 

apresentar coloração 

vermelho-vivo, odor 

característico e 

aspecto próprio não 

amolecido e nem 

pegajosa. isento de: 

vestígios de 

descongelamento, 

excesso de gordura, 

cartilagem e 

aponervose, coloração 

arroxeada, 

acinzentada e 

esverdeada, odor forte 

e desagradável, 

parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer 

substância 

contaminante. 

acondicionado em 

embalagem de 

polietileno atóxica, 

transparente e 

resistente, a vácuo, 

peso líquido de 1kg ou 

2 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 03 (três) 

meses, a contar da 

data de entrega 

18.234,20 
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70 

CARNE BOVINA c/osso 

resfriada (tipo pa): 

deve-se apresentar-se 

com aparência própria 

, sabor prórpio, cor 

vermelha brilhante  sem 

manchas esverdeadas 

e odor caracteríticos, 

livre de parasitas e de 

qualquer outra 

substância 

contaminante que 

possa alterá-la ou 

encobrir alguma 

alteração. validade: o 

produto deve conter 

data de fabricação de 

até 24h ateriores a data 

de entrega. 

KG 600 QUALITY R$ 39,08 
R$ 

23.448,00 

72 

SALSICHA HOT DOG 

resfriada, embalagem 

a vácuo de 3 kg. 

dizeres de rotulagem 

com data de 

fabricação, prazo de 

validade, dados 
nutricionais e selo s.i.f. 

KG 762 ESTRELA R$ 25,91 
R$ 

19.743,42 

73 

LINGÜIÇA CALABRESA 

DEFUMADA, resfriada, 

de 1ª linha, embalada 

a vácuo em 

embalagem 

impermeável e 

amplamente 

protegida. dizeres de 

rotulagem c/ data de 

fabricação, prazo de 

validade, dados 

nutricionais e selo s.i.f. 

KG 500 DALIA R$ 31,06 
R$ 

15.530,00 

74 

ÁGUA MINERAL 

NATURAL, sem gás, 

galão contendo 20 

litros, retornável 

UND 400 NOSSA ÁGUA R$ 8,31 R$ 3.324,00 

75 

ÁGUA MINERAL 

NATURAL, sem gás, 

embalagem 

descartável, contendo 

UND 500 JUCÁ R$ 3,51 R$ 1.755,00 
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500ml. 

76 

ÁGUA MINERAL 

NATURAL, sem gás, 

embalagem 

descartável, contendo 

300ml. 

UND 3.000 JUCÁ R$ 1,44 R$ 4.320,00 

77 

BALAS MACIAS - 

produto preparado a 
base de açúcares 

fundidos e adicionado 

de substancias que 

caracterizam o 

produto, como suco de 

frutas, óleos essenciais e 

adicionados de outras 

substâncias permitidas, 

a principal 

característica do 

produto é o de 

apresentar-se macio, 

submetido a 

amassamento 

mecânico até 

obtenção da 

consistência desejada. 

acondicionado em 

pacote de no minimo 

800 gramas . diversos 

sabores: tutti-frutti, 

morango, uva, 

abacaxi, banana. 

PC 1.200 FLORESTAL R$ 9,17 
R$ 

11.004,00 

79 

PIRULITOS SORTIDOS 

(pacote com 50 

unidades). 

PC 1.200 POP MANIA R$ 10,14 
R$ 

12.168,00 

80 

PIPOCA DOCE DE 

MILHO (pacote com 10 

unidades). 

PAC 1.900 PANTERA R$ 13,21 
R$ 

25.099,00 

  
 VALOR TOTAL  

R$ 

300.868,87 

 

 

EMPRESA: EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO EIRELI, 

CNPJ: 28.155.068/0001-69 

ENDEREÇO: TV. BARÃO DO TRIUNFO, 3540 SALA 2311 – BAIRRO MARCO – CEP: 

66.095-055, CIDADE DE BELÉM-PA. 
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RESPONSÁVEL: EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO  

E-MAIL: financeiro.ahcor@gmail.com 

FONE: (91) 98579-4271 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. MARCA 
V. 

UNITÁRIO  
V. TOTAL 

34 

BISCOITO DOCE 

TIPO ROSQUINHA 

sabores leite e 

chocolate  - 

biscoito doce tipo 

rosquinhas sabores 

leite e chocolate - 

acondicionado 

em pacotes 

plásticos, atóxicos, 

hermeticamente 

vedados, com no 

mínimo 400g , 

íntegras e 

resistentes.  

validade não 

inferior a 180 dias 

e ter sido 

fabricado no 

máximo 20 dias 

antes da entrega 

no depósito. 

PAC 120 RANCHEIRO R$ 6,18 R$ 741,60 

47 

FEIJÃO 

CARIOQUINHA 

TIPO 1 )- feijão 

carioquinha tipo 1 

- embalagem 

plástica de 1kg, 

acondicionados 

em fardos 
plásticos 

transparentes de 

até 30kg. validade 

não inferior a 6 

meses e ter sido 

fabricado no 

máximo 20 dias 

antes da entrega 

no depósito. 

KG 900 DA CASA R$ 7,47 R$ 6.723,00 
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58 

MARGARINA COM 

SAL (500g)- 

embalagem  não 

amassadas, 

resistente e não 

violada, 

acondicionadas 

em caixas de 

papelão. o 

produto deverá 

apresentar 

validade mínima 

de 06 meses a 

partir da data de 

entrega no 

depósito. 

UND 900 PRIMOR R$ 6,49 R$ 5.841,00 

71 

CHARQUE 

BOVINO dianteiro, 

sadio, devendo 

apresentar 

coloração 

vermelho-vivo, 

odor 

característico. 

isento de: 

coloração 
arroxeada, 

acinzentada e 

esverdeada, odor 

forte e 

desagradável, 

parasitas, 

sujidades, larvas e 

qualquer 

substância 

contaminante. 

acondicionado 

em embalagem 

de polietileno 

atóxica, resistente, 

a vácuo, 

transparente e 

resistente, peso 5 

kg, contendo na 

embalagem a 

identificação do 

produto, peso, 

KG 500 KADÃO R$ 39,40 R$ 19.700,00 



   
 

   
 

 
 
 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: prefeiturambarata@gmail.com 
 

Gabinete da  

Prefeita   
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

marca do 

fabricante, prazo 

de validade, 

carimbos oficiais e 

selo de inspeção 

do órgão 

competente e 

data de 

embalagem. 

validade mínima 

de 03 (três) meses, 

a contar da data 

de entrega. 

82 

REFRIGERANTE 

SABORES 

DIVERSOS, 

embalagem 

plástica, (pet) de 

02 litros c/ 06 unid. 

PAC 3.900 REFRI R$ 28,80 
R$ 

112.320,00 

  
 VALOR TOTAL  

R$ 

145.325,60 

 

 

À Coordenadoria de Licitações e Contratos para as devidas providências e 

convocar a empresa vencedora no certame para assinatura de Ata de Registro de 

Preços. Havendo recusa, observar-se-ão as penalidades cominadas na legislação 

pertinente. 

 

 

Magalhães Barata/PA, 30 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________ 

MARLENE DA SILVA BORGES 

Prefeita Municipal 
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