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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 

LOTE I 
Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 

Açúcar cristal especial - acondicionado em embalagem plástica 
resistente, contendo 1kg cada, rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Kg 19.740 

2 

Arroz branco longo fino tipo 1 - beneficiado, polido, grão inteiros, 
longo e fino, isento de sujidades, matérias estranhos e umidade, 
acondicionado em embalagem plástica de 5Kg e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Und 3.080 

3 

Arroz branco longo fino tipo 1 - beneficiado, polido, grão inteiros, 
longo e fino, isento de sujidades, matérias estranhos e umidade, 
Fardo com  30 pacotes de 1 Kg e rotulagem nutricional obrigatória. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Fardo 1.714 

4 

Café em pó torrado e moído - com cafeína, embalagem plástica a 
vácuo protetora de 250g, rotulagem nutricional obrigatória. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Und 23.240 

5 

Charque ponta de agulha - pacote de até 500g preparado com 
carne bovina de boa qualidade salgada curada seca de consistência 
firme, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e materiais 
estranhos, embalado á vácuo, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos e resistentes e rotulagem nutricional obrigatória. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses. 

Und 6.585 

6 

Feijão carioca - tipo 1, constituído de grãos inteiros e sadios, 
isentos de sujidades, em embalagem plástica atóxica de 1kg e 
rotulagem nutricional obrigatória. E validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Kg 14.230 

7 

Feijão preto - tipo 1, constituído de grãos inteiros e sadios, isentos 
de sujidades, em embalagem plástica atóxica de 1kg e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Kg 8.437 
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8 
Margarina com sal - embalagens c/ peso líquido de 500g e 
rotulagem nutricional obrigatória e validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Und 3.630 

9 
Margarina com sal -embalagens c/ peso líquido do balde de 15kg 
e rotulagem nutricional obrigatória e validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Und 115 

10 
Margarina embalagens c/ peso líquido de 250g e rotulagem 
nutricional obrigatória e validade mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. 

Und 2.760 

11 

Ovo branco de galinha- tamanho médio, isento de sujidades, 
embalado em embalagem apropriada, prazo mínimo de validade 15 
dias, contados a partir do recebimento do produto, demais 
condições de acordo com a norma de saúde/ sanitárias vigentes. 
(ANVISA, SIF, INMETRO e outras).  

und 12.216 

12 

Vinagre de vinho branco - isento de corante artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais, livre de sujidades, acondicionados em frascos 
plásticos com tampa inviolável, hermeticamente fechado, de 750ml 
e rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Und 2.835 

13 

Vinagre de vinho tinto - isento de corante artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais, livre de sujidades, acondicionados em frascos 
plásticos com tampa inviolável, hermeticamente fechado, de 750ml 
e rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Und 1.640 

 
LOTE II 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 

Amido de milho - isento de sujidades e umidade, acondicionado 
em embalagem plástica atóxica ou em caixa de 200g e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Und 1.560 

2 Creme de milho em pacotes de 200 g. Und 1.140 

3 

Farinha de mandioca  regional, em embalagem plástica atóxica de 
500 g e rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

Kg 5.794 

4 

Farinha de milho tipo milharina em embalagem plástica atóxica de  
1 kg e rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

Pct 5.070 
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5 

Farinha de Tapioca em embalagem plástica atóxica de 500 g e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Pct 5.850 

6 

Farinha de trigo especial, com fermento, em embalagem plástica 
atóxica de 1kg e rotulagem nutricional obrigatória. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

kg 5.460 

7 

Farinha de trigo especial, sem fermento, em embalagem plástica 
atóxica de 1kg e rotulagem nutricional obrigatória. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante 

Kg 2.400 

8 Fubá de milho pct 1kg Pct 1.478 

9 

Milho para canjica branco (munguzá) - embalagem plástica 
atóxica, transparente, com 500g e rotulagem nutricional obrigatória. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Und 1.100 

 
LOTE III 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 

Adoçante líquido - (aspartame ou 
sacarose),embalagem de 100ml com rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade  requisitante. 

Und 277 

2 

Bombons de Chocolate  em embalagem caixa de 400 g e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

Caixa 2.322 

3 

Bombons Frutas em embalagem pacote de 700 g e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Pct 1.730 

4 

Chá sabores diversos, embalagem caixa com 10 sachê de 10g e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Und 1.172 

5 Confeito para Bolo  Und 510 

6 

Fermento químico em pó - embalagem plástica de 100g e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

Und 669 

7 Gelatina diversos sabores, Embalagem: caixa com 85g, data de 
fabricação, prazo de validade e número do lote. Und 214 
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8 

Gelo em barra de 25 kg água limpa, em embalagem plástica 
transparente, atóxica, industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Barra 6.170 

 
LOTE IV 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 
1 Refresco natural de caju garrafa de 500ml Und 2.975 
2 Refresco natural de goiaba garrafa 500ml Und 2.030 
3 Refrigerante de 2 L de 1ª cola/ lar/ uva Und 3.680 

4 Refrigerante de 2 litros fardo com 6 und Fardo 1.510 

5 Refrigerante de 600 ml Und 948 
6 Suco S/ açúcar 15x25 g Cx 650 

7 Sucos em pó 15X45g Cx 1.113 

 
LOTE V 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 
1 Bebida Láctea com polpa de frutas em garrafa de 180G  GF 2.700 

2 Leite de vaca in natura litros L 1.160 

3 Leite de soja (adicionado de vitaminas, minerais e metionina) pcts 
de 300 g Und 730 

4 Leite desnatado UHT embalagem tetra park embalagem de 1 litro L 1.970 

5 Leite em pó embalagem de  200g Und 16.550 

6 Leite em Pó Integral lata 450g Und 3.550 

7 
Leite em pó para lactantes 0 a 6 meses adicionado de ferro, 
vitaminas, minerais e LC-PUFAS (liquido cadeia longa) 
carboidratos 100% lactose, não contém glúten lata de 400 g 

Und 600 

8 
Leite em pó para lactantes 6 meses a 1 ano adicionado de ferro, 
vitaminas, minerais e LC-PUFAS (liquido cadeia longa) 
carboidratos 100% lactose, não contém glúten lata de 400 g 

Und 600 

9 Queijo tipo mussarela  Kg 4.735 

 
LOTE VI 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 
1 Caldo de Carne com 2 cubos de 19g Und 990 
2 Caldo de galinha c/ 2 cubos Und 790 
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3 Canela moída pacotes de 90 g Und 210 

4 Coentro seco e moído 100 g Und 515 

5 Colorau 100 g Und 1.585 

6 Condimento Misto 100 g Und 665 

7 Erva doce embalagem de  50 g  Und 447 

8 Pimenta do reino moída de 100 g Und 1.090 

9 

Sal refinado iodado - embalagem plástica atóxica de 1kg, com 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Kg 1.204 

10 Tempero Completo com pimenta Unid 715 
11 Tempero Completo s/ Pimenta Und 736 

12 Tempero em pó sachê para arroz, feijão e carne pct c/ 12 saches de 
60 G Pct 662 

 
LOTE VII 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 

Aveia em flocos - floco fino, regulares, embalagem plástica ou em 
caixas com 500g e rotulagem nutricional obrigatória. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

Und 1.318 

2 

Biscoito doce tipo Maria com glúten, sabor tradicional, 
embalagem plástica duplamente protetora de 400g, com rotulagem 
nutricional obrigatória. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

Und 6.200 

3 

Biscoito salgado - cream cracker, cx. 10 x 400 g, amanteigado, 
embalagem plástica duplamente, com rotulagem nutricional 
obrigatória. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante 

Caixa 1.846 

4 Biscoito salgado amanteigado de 400g Und 5.170 

5 

Biscoito Tipo Rosquinha,  sabores variados  cx 12 x 400g. 
Biscoito de rosquinha - sabores: ao leite, coco e chocolate, caixa c 
12 pacotes de 400g, embalagem plástica, duplamente protetora de 
400g, rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

Caixa 1.005 

6 Bolacha água e sal de 400g Und 3.380 
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7 Bolacha doce tipo maisena,  pacotes individuais de 400g Und 3.210 

8 Cereal de farinha de arroz sabor (arroz) adicionado 9 vitaminas, 
nutripotec, e ferro, lata com 400 g Und 1.110 

9 Cereal de farinha de arroz sabor (milho) adicionado 9 vitaminas, 
nutripotec, e ferro, lata com 400 g Und 1.210 

10 

Flocos de milho, pré cozido - preparo rápido, embalagem plástica 
de 500g e rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

Und 1.620 

11 Macarrão cortado pacotes de 1 kg Kg 3.500 

12 

Macarrão de sêmola, tipo espaguete - com ovos e glúten, Fardo 
com 10 pct de 500 g, embalagem plástica atóxica, atóxica e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Fardo 940 

13 

Macarrão de sêmola, tipo espaguete nº 0- com ovos e glúten, 
embalagem de 1KG plástica atóxica, atóxica e rotulagem 
nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Kg 2.069 

14 Macarrão para sopa 500g Und 2.570 

15 Massa de Arroz 1kg und 585 

16 Massa de Aveia 500g und 785 
17 Massa para Sopa 500g Und 1.307 

 
LOTE VIII 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 

Carne com osso, tipo PONTA DE AGULHA. Carne de 3º terceira 
categoria. Resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio, tipo de corte: Costela 
com osso, embaladas em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo. 

Kg 29.266 

2 Carne bovina (patinho) in natura fresca Kg 10.200 

3 Carne bovina (sem osso) tipo musculo in natura fresca. Kg 6.880 

4 Carne bovina (sem osso) tipo músculo moída in natura fresca. Kg 8.650 

5 Carne bovina sem osso tipo de I Kg 13.920 

6 Coxa e Sobrecoxa de frango, industrialmente embalada, com SIF, 
congelada, embalagem plástica transparente atóxica não reciclada, Kg 7.170 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 047/2018 

  

7 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

contendo informações sobre o fabricante e datas de processamento 
e validade congelado em embalagem de 1 kg. 

7 

Filé de Peixe Resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio, tipo de corte: em files, 
embaladas em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. 

Kg 5.450 

8 

Frango Inteiro com osso: congelado, limpo, aspecto: próprio da 
espécie, sem manchas, não amolecido nem pegajoso, sem odor. 
Embalado em saco plástico, não atóxico, limpo, embalagem 
resistente ao transporte, que garante a integridade do produto até o 
seu consumo. 

Kg 10.350 

9 

Linguiça tipo calabresa - resfriada, industrialmente embalada, 
com SIF, embalagem plástica transparente atóxica não reciclada, 
contendo informações sobre o fabricante e datas de processamento 
e validade. Será comprado por gramas 

Kg 5.180 

10 Mortadela de frango   Kg 690 
11 Mortadela de suíno Kg 810 

12 

Peixe Congelado, Resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, 
não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio,  embaladas em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do consumo. 

Kg 4.500 

13 
Presunto fatiado sem gordura acondicionado em embalagem 
plástica, transparente, atóxica, não reutilizável, com informações 
sobre o fabricante e datas de validade e de processamento. 

Kg 5.000 

14 
Salsicha bovina tipo hot dog - acondicionado em embalagem 
plástica, transparente, atóxica, não reutilizável, com informações 
sobre o fabricante e datas de validade e de processamento. 

Kg 799 

 
LOTE IX 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 

Abobora regional (tipo japonesa) de primeira qualidade, in 
natura, firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de 
maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação 
por, pelo menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos. 

Kg 825 

2 

Abobora regional de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 581 

3 Alface, nova, peça grande, folha verde e viçosa, sem manchas 
pretas, de de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, Und 2.205 
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perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. Pct 
/120 Gr  

4 

Alho, de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.149 

5 

Batata doce de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 958 

6 

Batata tipo inglesa  de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 2.170 

7 

Beterraba de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.808 

8 

Cebola branca de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 3.708 

9 

Cenoura de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 2.224 

10 

Cheiro verde de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos.  Pct 
c/120g 

Und 2.474 

11 

Chuchu regional de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 760 

12 

Couve flor in natura regional, de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação 
que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 270 

13 Couve manteiga em folha de primeira qualidade, in natura, firme, 
folhas verdes, sem perfurações ou cortes, que lhe permita suportar a Maço 1.310 
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manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. Maço 
c/ 120 g 

14 

Limão Regional tipo "japonês" de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação 
que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 1.137 

15 

Mandioca regional (Macaxeira), de primeira qualidade, in natura, 
firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação 
que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 1.160 

16 

Milho Verde de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Und 870 

17 

Pepino de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 834 

18 

Pimenta de Cheiro, de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 292 

19 

Pimentão, de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 767 

20 

Quiabo regional de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 310 

21 

Repolho de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.245 

22 

Tomate regional, de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 5.845 

23 Vagem de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita Kg 360 
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suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

 
LOTE X 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 

Abacaxi, de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 2.025 

2 

Banana regional de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 2.519 

3 

Mamão papaia regional, de primeira qualidade, in natura, firme, 
sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 1.570 

4 

Melancia regional, de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 2.450 

5 

Melão, de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.980 

6 

Maçã "nacional", de primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, 
dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos. 

Kg 1.445 

7 

Pera de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.005 

8 

Uva de primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, 
perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias, 
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos. 

Kg 1.584 

 
LOTE XI 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 
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1 Pão doce "tipo batata" unidade de 50 g. Und 16.700 
2 Pão de sal, tipo francês unidade de 50 g. Und 30.600 

3 Pão doce com cobertura de glacê, unidade de 50G Und 4.100 

4 Pão massa fina tipo hot dog, unidade de 50G  Und 31.450 

 
LOTE XII 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 
1 Água mineral sem gás, embalagem 1.5 LT Und 9.446 

2 Água mineral sem gás, embalagem garrafa de  500 ML Pct com 
24 garrafa Pct 2.550 

3 Água mineral sem gás embalagem copo de  200 ML Pct com 24 
copos Pct 1.500 

4 Água mineral sem gás galão de 20 Litros GF 15.450 

 
LOTE XIII 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 
 

Achocolatado em pó, adicionado de vitaminas, minerais e ferro, 
embalagem original, contendo dados da empresa, selo da ANVISA, 
prazo de validade, Ptc. 400g  

Und 2.925 

2 Azeite de dendê vidro 200 ml Und 390 

3 Azeite de oliva extra virgem 400 ml Und 331 

4 Carne em conserva 340g Und 2.890 

5 Creme de Leite 200.g Und 2.816 

6 Extrato de Tomate em copo  300g Und 2.374 

7 Goiabada lata 600.gr Und 1.178 

8 Katchup Vidro 250ml und 830 
9 Leite condensado lt 395 Gr Und 3.644 
10 Leite de Coco 200ml Und 1.406 
11 Maionese pacote 500g Und 1.240 

12 Milho Verde em conserva 200g drenado Und 3.030 

13 Molho de Tomate  190g Und 2.960 

14 Óleo de Girassol 900 ml Und 5.425 

15 Óleo de Milho 900 ml Und 5.250 

16 Óleo de soja 900ml embalagem pet  Und 16.215 
17 Sardinha enlatada 125.g Und 2.244 
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18 Seleta de legumes em conserva 200g drenado Und 2.570 

 
LOTE XIV 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant. 

1 
Açaí liquido in natura - tirado a polpa no dia da entrega , 
acondicionado em embalagem plástica transparente, atóxica. Cada 
embalagem deve conter 1 Lt. 

Kg b 

2 

Polpa de fruta congelada (abacaxi) embalagem plástica 
transparente, atóxica, industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Embalagens de 1 kg. 

Kg 2.530 

3 

Polpa de fruta congelada (acerola) embalagem plástica 
transparente, atóxica, industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.  Embalagens de 1 kg. 

Kg 10.430 

4 

Polpa de fruta regionais (Cupuaçu) embalagem plástica 
transparente, atóxica, industrialmente embalada, com SIF e 
rotulagem nutricional obrigatória. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Embalagens de 1 kg. 

Kg 2.754 

 
3 – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 
 
3.1- Os produtos serão adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e 
disponibilidade financeira da Prefeitura e das Secretarias Municipais. 
 
3.2 - A entrega dos pedidos deverá ocorrer nos prédios públicos de cada uma das secretariais 
Municipais, em até 3 (três) dias corridos após o recebimento da requisição de compras 
devidamente numerada, assinada e carimbada, de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00 hs às 12:00hs 
e 14:00 hs as 17:00 hs.  
 
3.3- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
3.4- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
 
3.5 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 047/2018 

  

13 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

Nesta hipótese, os produtos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 
(dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 14.2 deste 
Edital. 
 
3.6 - Caso a entrega dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 
 
3.7- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
3.8 - As despesas decorrentes de frete até os locais de entrega, e quaisquer outras despesas 
adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a 
ser contratado, correrão por conta e risco exclusivo da empresa, sem a inclusão posterior de 
qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços. 
 
3.9- O transporte dos gêneros alimentícios deverá ser realizado em veículos apropriados sendo 
que os produtos perecíveis deverão ser transportados em veículos refrigerados. 
 
3.10 - O fornecedor está sujeito à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e 
posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de 
não receber os alimentos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no 
caso de o alimento não ser de primeira qualidade.  
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