
ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Dados Gerais da Licitação

Município PRIMAVERA

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Número do Processo Licitatório 20230401-01

Exercício
2023

Modalidade
Pregão Eletrônico

Tipo
Menor Preço

Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A
MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO
DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS
PEAE (PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) E PNAE
(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), NO DECORRER DO
ANO DE 2023.

Complemento Material de Consumo

Regime

Abertura 16/02/2023 09:00

Status REALIZADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento? NÃO

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura www.portaldecompraspublicas

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 ACHOCOLATADO EM PÓ: Podendo conter os seguintes
ingredientes básicos: cacau em pó, açúcar, maltodextrina, lecitina de
soja, aromatizante, vitaminas, cálcio, ferro e zinco, e outras
substâncias. Embalagem primaria: sachê aluminizado. Embalagem
secundária: Fardo de papel ou outra embalagem de material
resistente ao manuseio, transporte e empilhamento. Validade:
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 1.660,0000 15,26001

2 AÇAFRÃO: pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa,
embalagem com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem
primária: plástico, tóxico/unidade de 100g. Embalagem secundária:
fardo plástico transparente de até 5 kg ou outra embalagem de
material resistente ao manuseio, transporte e empilhamento.
Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 240,0000 22,35002

3 AÇÚCAR CRISTAL: contendo sacarose de cana de açúcar, branco,
peneirado, livre de fermentação, isento de matérias terrosas,
parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária:
plástica transparente atóxica

quilograma 6.600,0000 5,30003
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resistente com 1KG. Embalagem secundária: fardo plástico
transparente até 30KG. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

4 ADOÇANTE LIQUIDO 100% STEVIA: Ingredientes: água,
edulcorantes naturais glicosídeos de Steviol, conservante: benzoato
de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem
aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-K.
Embalagem primária: plástica transparente atóxica resistente com 60
a 80 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ou outra
embalagem resistente. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

unidade 10,0000 18,15004

5 ALHO: deverá apresentar bulbo inteiro, ser nacional, de boa
qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem primária: caixa de papelão com capacidade para até
15KG ou outra embalagem de material resistente ao manuseio,
transporte e empilhamento. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

quilograma 268,0000 27,37005

6 AMIDO DE MILHO: produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas
e parasitos, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Sob
a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando
comprimido entre os dedos. Embalagem primária: embalagens de
500g. Embalagem secundária: caixa de papelão ou outra
embalagem de material resistente ao manuseio, transporte e
empilhamento. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

caixa 1.500,0000 8,77006

7 ARROZ POLIDO TIPO 1: 1º Qualidade (tipo 1) , beneficiado, polido,
longo fino, grãos inteiros, isento de parasitas, mofo, odores
estranhos,  substâncias nocivas, matérias terrosas e outros.
Embalagem primária: plástica transparente contendo 1Kg.
Embalagem secundária: fardo de 30Kg. Validade: validade mínima
de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 10.140,0000 6,01007

8 AVEIA EM FLOCOS FINOS: produto resultante da moagem de
grãos de aveia após limpeza e classificação. Embalagem primária:
plástica de polipropileno transparente contendo 200g. Embalagem
secundária: caixa ou fardo. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

caixa 1.590,0000 4,70008

9 BATATA PALHA: Especificação: batata frita processada, tipo palha
sabor natural, composta por batata, gordura vegetal, sal e outros
ingredientes permitidos, isenta de sujidades e outros materiais
estranhos. Embalagem primaria: atóxico e

quilograma 100,0000 34,24009
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lacrado com 500 g. Embalagem secundária: caixa de papelão ou
outra embalagem de material resistente ao manuseio, transporte e
empilhamento.

10 BISCOITO SALGADO TIPO “ÁGUA E SAL”: contendo basicamente
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, acidulante
ácido lático. Embalagem primária: plástica atóxica com 400g.
Embalagem secundária: caixa de papelão. Validade: validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

pacote 720,0000 15,290010

11 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE: podendo conter basicamente
farinha de trigo enriquecida com Ferro e ácido Fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido de milho e/ou féculas de mandioca ou arroz,
soro de leite, cacau em pó, estabilizante (lecitina de soja), sal
acidulante (ácido láctico), fermento químico (bicarbonato de sódio) e
aromatizante. Embalagem primária: plástica atóxica com
400g.Embalagem secundária: caixa de papelão.Validade: validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

pacote 710,0000 13,260011

12 BISCOITO ROSCA COCO: podendo conter basicamente farinha de
trigo enriquecida com Ferro e ácido Fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido de milho e/ou féculas de mandioca ou arroz, soro de leite,
coco ralado, estabilizante (lecitina de soja), sal acidulante (ácido
láctico), fermento químico (bicarbonato de sódio) e aromatizante.
Embalagem primária: plástica atóxica com 400g. Embalagem
secundária: caixa de papelão. Validade: validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.

pacote 1.100,0000 13,260012

13 BISCOITO ROSCA LEITE: podendo conter basicamente farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
açúcar invertido, leite integral em pó, sal, fermentos químicos:
bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de
sódio, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Embalagem
primária: plástica atóxica com 400g. Embalagem secundária: caixa
de papelão. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega.

pacote 670,0000 13,260013

14 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGADO OU SIMILAR:
Podendo conter basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, soro de leite,
sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amônio), estabilizante lecitina  de soja  acidulante  ácido cítrico.
Embalagem primária: pacote plástico contendo 400g. Embalagem
secundária: caixa de papelão. Validade: validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.

pacote 6.240,0000 12,060014
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15 BISCOITO TIPO MARIA TRADICIONAL: Podendo conter
basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar gordura vegetal, amido de milho, soro de leite, sal,
estabilizante lecitina de soja, Fermentos químicos bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio. Acidulante (ácido láctico) e
aromatizantes. Embalagem primária: pacote plástico contendo 400g.
Embalagem secundária: caixa de papelão. Validade: validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

pacote 610,0000 14,790015

16 BISCOITO DOCE TIPO MARIA LARANJA: podendo conter
basicamente Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido de milho, soro de leite, sal,
estabilizantes lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de
Amônio e bicarbonato de sódio. Acidulante (ácido láctico) e
aromatizantes. Embalagem primária: pacote plástico contendo 400g.
Embalagem secundária: caixa de papelão. Validade: validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

pacote 610,0000 14,790016

17 BISCOITO MAIZENA: Podendo conter basicamente farinha de trigo
enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido
de milho, açúcar invertido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina de soja,
acidulante, ácido láctico e aromatizante, contém glúten. Embalagem
primária: pacote plástico contendo 400g. Embalagem secundária:
caixa de papelão. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

pacote 800,0000 14,600017

18 CAFÉ 250G: Contendo basicamente café em grão com 13% de
umidade, o qual é torrado moído e embalado. Embalagem Primária:
plástica atóxica com 250g. Embalagem secundária: caixa de papelão
ou outra embalagem de material resistente ao manuseio, transporte
e empilhamento. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

pacote 1.630,0000 8,250018

19 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO MUSCULO: produto
cárneo obtido a partir da moagem de massas musculares dianteiras,
sem pelanca, sem sebo, seguindo o imediato congelamento. A
matéria prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores
como ossos, cartilagens, aponeuroses, tendões, coágulos, com no
máximo 10% de gordura. A carne deverá estar congelada a -18ºc. O
produto não poderá apresentar mínimo sinal de descongelamento,
podendo ser devolvido a empresa, caso não cumpra com as normas
desse edital. Com etiquetas de identificação (validade, peso,
procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada
embalagem. Deve estar de acordo com as exigências do Ministério
da agricultura, pecuária e abastecimento. Embalagem Primária
individual de 500G a vácuo em sacos plásticos de polietileno liso,
atóxico c/ rótulo interno.

quilograma 3.860,0000 38,740019
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Embalagem secundária: caixa de papelão. Mantida sob
congelamento a -18ºc. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

20 CARNE BOVINA SEM OSSO CONGELADA (ACÉM):  carne bovina
obtida de massas musculares, sem osso, sem pelanca e sem sebo.
Contendo no máximo 10% de gordura. Aspecto próprio, firme, não
pegajosa, cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas, odor
característicos, sabor próprio, apresentar –se livre de parasitas e de
qualquer outra substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração. 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. Embalagem
primária: individual de 1kg a vácuo em sacos plásticos de polietileno
liso, atóxico c/ rótulo interno. Embalagem secundária: caixa de
papelão. Mantida sob congelamento de -18ºc. Validade: validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 2.750,0000 36,510020

21 CARNE BOVINA SEM OSSO CONGELADA (PATINHO):  produto
cárneo limpo, sem aparas, sem osso, sem nervos, tendões e
aponefroses proveniente de gado sadio, contendo no máximo 10%
de gordura. Aspecto próprio, firme, não pegajosa, cor vermelho vivo
e sem manchas esverdeadas, odor característicos, sabor próprio,
apresentar –se livre de parasitas e de qualquer outra substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 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. Embalagem primária: individual de 1kg a vácuo em
sacos plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno.
Embalagem secundária: caixa de papelão. Mantida sob
congelamento de -18ºc. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

quilograma 2.750,0000 44,700021

22 CEBOLA: Deve ser de Primeira, sem rama, Fresca compacta e
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e
cortes, sem manchas, com tamanho e coloração uniformes, isenta
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: saca contendo 20kg.

quilograma 1.540,0000 10,570022

23 CENOURA: Deve ser de 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm,
categoria extra, escovadas, sem defeitos graves (podridão mole,
deformação, ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas,
rachadas, danos mecânicos, podridão úmida ou seca, murchas,
mofo, injurias por pragas ou doenças). O produto deve ser entregue
em ótimas condições de utilização. Embalagem: sacas ou caixa de
papelão resistentes ao manuseio.

quilograma 940,0000 10,070023

24 CHARQUE BOVINO DIANTEIRO: De 10 qualidade, com baixo teor
de gordura, preparado com carne bovina dianteira de

quilograma 570,0000 51,880024
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boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais
estranhos.  Com identificação (data de fabricação, validade, peso,
procedência, número do registro no SIF e SIE) em cada embalagem.
Devem estar de acordo com as exigências do ministério da
agricultura, pecuária e abastecimento. Embalagem primária:
embalagem plástica a vácuo contendo 1kg. Embalagem secundária:
Fardo plástico ou outra embalagem de material resistente ao
manuseio, transporte e empilhamento.
Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

25 CACAU EM PÓ – 100% CACAU – SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR:
Ingredientes: cacau em pó alcalino. Embalagem primária: pacotes
contendo 500g. Validade:  no mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.

pacote 200,0000 14,900025

26 ERVILHA VERDE EM CONSERVA:  Simples, inteira, imersa em
líquido, tamanho e coloração uniformes, produto preparado com
ervilhas previamente debulhadas, envasadas, reidratadas ou pré-
cozidas, imersas em líquido de cobertura apropriados, submetidas a
processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente
fechadas nos recipientes utilizados, afim de evitar sua alteração.
Estar isento de fermentação e de indicadores de processamento
defeituoso. Sem corantes artificias, isento de sujidades e
fermentação, não devem conter perfurações, não devem soltar ar
com cheiro azedo ou podre, quando abertos, não devem apresentar
manchas escuras e ferrugem, na parte interna, atender as
exigências do ministério da agricultura e dipoá e regulamento de
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal.
Embalagem primária: sachê ou tetra pack. Embalagem secundária:
caixa de papelão ou outra embalagem de material resistente ao
manuseio, transporte e empilhamento. Validade:  no mínimo de 6
meses a partir data de entrega.

quilograma 560,0000 17,880026

27 EXTRATO DE TOMATE: Produto resultante da concentração de
frutos maduros adicionado de sal e açúcar. Deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem
primária: sachê ou tetra pack. Embalagem secundária: caixa de
papelão ou outra embalagem de material resistente ao manuseio,
transporte e empilhamento. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

quilograma 1.000,0000 6,710027

28 FARINHA DE MANDIOCA FINA: produto obtido dos processos de
ralar e torrar a mandioca. Tipo 1, fina, seca, isenta de matérias
terrosas, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagem primária: plástico transparente, atóxico der
1kg. Embalagem secundária: fardo com no máximo 30kg.

quilograma 580,0000 9,710028
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29 FARINHA DE MILHO FLOCADA:  Flocos de milho amarelo,
enriquecido com ferro e ácido fólico, pré-cozida, embalada em
pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. Embalagem primária: pacote
plástico transparente, atóxico de 500g. Embalagem secundária:
caixa de papelão ou outra embalagem de material resistente ao
manuseio, transporte e empilhamento. Validade: validade mínima de
6 meses a partir da data de entrega.

pacote 940,0000 2,870029

30 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: constituído de grãos inteiros, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos e insetos, livre de
fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou
espécies. Embalagem primária: plástico transparente, atóxico de
1kg. Embalagem secundária: fardo com no máximo 30kg. Validade:
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 1.770,0000 10,840030

31 FEIJÃO PRETO TIPO 1: constituído de grãos inteiros, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos e insetos, livre de
fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou
espécies. Embalagem primária: plástico transparente, atóxico de
1kg. Embalagem secundária: fardo com no máximo 30kg. Validade:
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 2.100,0000 9,480031

32 FILÉ DE PEIXE (DOURADA - Brachyplatystoma flavicans.)
CONGELADO: Apresentar-se congelado, limpo, sem escamas, sem
couro, sem espinhas e sem vísceras, em filés. Deve conter na
embalagem identificação do produto, marca do fabricante e prazo de
validade. Deve conter SIM, SIE, OU SIF. Não contém glúten. Devem
estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Embalado em saco plástico transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade
do produto.  Embalagem primária individual de 1KG. Embalagem
secundária caixa de papelão. Mantida sob congelamento de -18ºc.
Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 2.440,0000 37,250032

33 FILÉ DE PEIXE (PESCADA AMARELA - Cynoscion acoupa)
CONGELADO: Apresentar-se congelado, limpo, sem escamas, sem
couro, sem espinhas e sem vísceras, em filés. Deve conter na
embalagem identificação do produto, marca do fabricante e prazo de
validade. Deve conter SIM, SIE, OU SIF. Não contém glúten. Devem
estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Embalado em saco plástico transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade
do produto.  Embalagem primária individual de 1KG. Embalagem
secundária caixa de papelão. Mantida sob congelamento de -18ºc.
Validade: validade mínima de 6

quilograma 2.440,0000 67,050033
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meses a partir da data de entrega.

34 FIGADO BOVINO CONGELADO: sadios, abatidos sob inspeção
veterinária. produto obtido das vísceras de bovino. deve apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve conter na
embalagem identificação do produto, marca do fabricante e prazo de
validade. Deve conter SIM, SIE, OU SIF. Não contém glúten. Devem
estar de acordo com as exigências sanitárias. O produto não poderá
apresentar mínimo sinal de descongelamento, podendo ser
devolvido a empresa, caso não cumpra com as normas desse edital.
Embalagem primária: individual de 1kg a vácuo em sacos plásticos
de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno. Embalagem secundária:
caixa de papelão. Mantida sob congelamento de -18ºc.

quilograma 720,0000 16,390034

35 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO: Carne de frango
tipo coxa e sobrecoxa congelada, não temperado com pele, com
adição de água de no máximo 4%. Aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas 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. Embalagem primária: individual de 1 kg a vácuo em
sacos plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno, mantida
sob congelamento a -18ºc. Embalagem secundária caixa de
papelão. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

quilograma 4.240,0000 12,670035

36 FRANGO (PEITO):  Carne de frango tipo peito congelada, não
temperado com pele, com adição de água de no máximo 4%.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas 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. Embalagem
primária: individual de 1 kg a vácuo em sacos plásticos de polietileno
liso, atóxico c/ rótulo interno, mantida sob congelamento a -18ºc.
Embalagem secundária caixa de papelão de capacidade até 20kg.
Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 3.600,0000 18,630036

37 FRANGO (SOBRECOXA DESOSSADA) CONGELADO: Carne de
frango tipo sobrecoxa congelada, não temperado sem pele, sem
osso, com adição de água de no máximo 4%. Aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas larvas.
Com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, número
do registro no SIF, SIE OU SIM) em cada embalagem. Devem

quilograma 1.550,0000 26,080037
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estar de acordo com as exigências do ministério da agricultura,
pecuária e abastecimento. Embalagem primária: individual de 1 kg a
vácuo em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno,
mantida sob congelamento a -18ºc. Embalagem secundária caixa de
papelão. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

38 IOGURTE NATURAL INTEGRAL: Iogurte natural integral, sem
sabor, sem corante, contendo apenas leite pasteurizado integral e ou
leite reconstituído integral e fermento lácteo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/DIPOA e carimbo de inspeção do SIM, SIE ou SIF.
Embalagem primária:  garrafa plástica de polietileno de 1L, c/ rótulo,
mantida sob refrigeração. Embalagem secundária caixa de papelão.
Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data da entrega. (Não
bebida láctea).

litro 115,0000 11,920038

39 LEITE EM PÓ INTEGRAL: pó, uniforme e homogêneo, isento de
partículas queimadas, e de substâncias estranhas, cor: coloração
branca amarelada, características sabor e odor: agradável,
semelhante ao leite fruído, característico, não caramelizado,
queimado ou rançoso.  Composição nutricional (em 100g): valor
energético 492,3 – 503,8kcal; carboidrato 38 – 40g; proteína 26 –
26,9g; gorduras totais 26,1 – 26,9g; fibra alimentar 0,0g; sódio 307,6
– 400mg. Embalagem primária: pacote plástico aluminizado de 200g.
Embalagem secundária: fardo contendo 10Kg. Validade: validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

quilograma 6.470,0000 38,260039

40 LEITE EM PÓ INTEGRAL: pó, uniforme e homogêneo, isento de
partículas queimadas, e de substâncias estranhas, cor: coloração
branca amarelada, características sabor e odor: agradável,
semelhante ao leite fruído, característico, não caramelizado,
queimado ou rançoso.  Composição nutricional (em 25g): valor
energético 126kcal; carboidrato 10g; proteína 6,2g; gorduras totais
6,7g; fibra alimentar 0,0g; sódio 91mg. Embalagem: lata contendo
380g. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

unidade 10,0000 19,820040

41 LEITE EM PÓ INTEGRAL – SEM LACTOSE: pó, uniforme e
homogêneo, isento de partículas queimadas, e de substâncias
estranhas, cor: coloração branca amarelada, características sabor e
odor: agradável, semelhante ao leite fruído, característico, não
caramelizado, queimado ou rançoso. Embalagem primária: pacote
plástico aluminizado de 300g ou 400g. Validade: validade mínima de
6 meses a partir da data de entrega

pacote 10,0000 22,350041

42 MAÇÃ TIPO FUJI: 1ª qualidade, cor vermelha, isentas de cortiças,
lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos,

unidade 26.800,0000 13,440042
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rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação, em condições adequadas para o
consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto
deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Embalagem:
caixa de papelão resistente ao manuseio e transporte.

43 MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA:  Sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural urucum.
Produto isento de parasitas. Embalagem primária: plástica,
transparente e atóxica contendo 500g. Embalagem secundária: fardo
contendo 10Kg. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

pacote 8.680,0000 5,990043

44 MANTEIGA COM SAL: Manteiga de Primeira Qualidade com Sal
Especificação: Creme pasteurizado obtido a partir do leite de vaca. É
o produto gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e
malaxagem, com ou sem modificação biológica de creme
pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca. A matéria
gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de
gordura láctea. Embalagem primária: em potes plásticos atóxicos de
500g.
Embalagem Secundária: Caixa de papelão ou outra embalagem de
material resistente ao manuseio, transporte e empilhamento

unidade 115,0000 29,800044

45 MARGARINA COM SAL: Sem gordura trans. Oriunda de óleo
vegetal comestível, podendo conter basicamente água, sal (4%),
leite em pó, vitamina A. Estabilizante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos, lecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácidos graxos.
Devem estar de acordo com exigências do Ministério da agricultura,
pecuária e abastecimento. Embalagem primária: em potes plásticos
atóxicos de 500g. Embalagem Secundária: Caixa de papelão ou
outra embalagem de material resistente ao manuseio, transporte e
empilhamento. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

unidade 680,0000 9,010045

46 MASSA TRIGO PAI NOSSO: Massa de trigo em formato argola.
Produto isento de parasitas. Embalagem primária: plástica,
transparente e atóxica contendo 500g. Embalagem secundária: fardo
contendo 10Kg. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

pacote 1.430,0000 7,030046

47 MASSA TRIGO PARAFUSO: Massa de trigo em formato parafuso.
Produto isento de parasitas. Embalagem primária: plástica,
transparente e atóxica contendo 500g. Embalagem secundária: fardo
contendo 10Kg. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

pacote 440,0000 7,030047

48 MASSA PARAFUSO COLORIDO: de 1º qualidade, produzido pacote 1.430,0000 7,370048
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com farinha de trigo especial de sêmola com pelo menos três cores,
com extrato de beterraba, cenoura, espinafre, sem corantes
artificiais, isento de sujidades e parasitas, não fermentada ou
rançosa. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

49 MILHO BRANCO: Tipo1, classe branca, categoria especial, isento
de parasitas, mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias
terrosas e outros. Embalagem Primária: plástica transparente,
atóxica resistente de 500g. Embalagem secundária: Fardo Plástico
Transparente até 10KG ou outra embalagem de material resistente
ao manuseio, transporte. Validade: validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

pacote 1.040,0000 7,080049

50 MILHO PARA PIPOCA: Especificação: isenta de mofo ou bolores,
odores estranhos e substâncias nocivas.Embalagem Primária:
plástica transparente, atóxica resistente de 500g. Embalagem
secundária:
Fardo Plástico Transparente até 10KG ou outra embalagem de
material resistente ao manuseio, transporte.

pacote 280,0000 5,920050

51 MILHO VERDE EM CONSERVA: Apresentando grãos inteiros,
imerso em líquido de cobertura, tamanho e coloração uniformes.
Produto preparado com grãos de milho previamente debulhados,
envasados e cozidos ou pré-cozidos, imersos em líquido de
cobertura apropriada, submetidos a processo tecnológico adequado,
antes ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes
utilizados a fim de evitar sua alteração. Estar isento de fermentação
e de indicadores de processamento defeituoso, sem corantes
artificiais, isento de sujidades e não devem conter perfurações, não
devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos,
atender as exigências do ministério da agricultura e dispor de
regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
vegetal. Embalagem primária: sachê ou tetra pack. Embalagem
secundária: caixa de papelão ou outra embalagem de material
resistente ao manuseio, transporte e empilhamento. Validade: No
mínimo 6 meses após a entrega do produto.

quilograma 560,0000 18,630051

52 ÓLEO DE SOJA REFINADO: Alimentício, produto refinado e de
acordo com os padrões legais. Devem estar de acordo com
exigências da legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS.
Embalagem primária: De 900ml. Embalem secundária: caixa de
papelão. Validade: validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

unidade 940,0000 13,250052

53 SAL: Refinado iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e
magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas.
Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem: Primária de 1KG.

quilograma 560,0000 2,080053
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Embalagem Secundária: plástica transparente até 30KG. Validade:
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

54 SALSICHA HOT DOG: Salsicha hot-dog, obtida de Carne mista
mecanicamente separada de aves, suína e bovina. Odor:
característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer outra substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração. 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. Embalagem primária:
pacote plástico resistente contendo 3Kg. Embalagem secundária:
caixa/fardo contendo até 20Kg. Validade: validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.

quilograma 318,0000 13,390054

55 VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho branco, sem
corantes e/ou aditivos químicos, em perfeitas condições.
Embalagem original devidamente identificada, com rótulo contendo
todas as informações do produto de acordo com a legislação
vigente. Embalagem primária: garrafa plástica transparente,
resistente de 750ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ou
outra embalagem resistente. Validade: validade mínima de 6 meses
a partir da data de entrega.

unidade 140,0000 4,300055

56 PÃO TIPO CHÁ: Obtido pela cocção, em condições técnicas
adequadas, de massa preparada com farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias,
desde que declaradas. Características: aspectos característicos, cor
e odor característico. Cada pão deverá pesar 50g e apresentar
tamanho e formato uniformes. Embalagem primária em saco de
polietileno ou polipropileno transparente, atóxico, resistente,
termossoldado, com capacidade para até 24 Pães. Validade: O
produto deve ser do dia com validade para até 03 dias.

unidade 17.600,0000 1,100056

57 PÃO TIPO LEITE: Produto obtido pela cocção, em condições
técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de
trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros
ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA.
Embalagem primária em saco de polietileno ou polipropileno
transparente, atóxico, resistente, termossoldado, com capacidade
para até 24 Pães. Validade: O produto deve ser do dia com validade
para até 3 dias.

unidade 15.980,0000 1,200057

58 PÃO TIPO FRANCÊS: Produto obtido pela cocção, em condições
técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha
trigo, fermento biológico, sal, açúcar, margarina podendo conter
outros ingredientes, desde que declarados e aprovados pela
ANVISA. Cada pão deverá pesar 50g e apresentar tamanho e
formato uniformes. Embalagem primária em saco de polietileno ou
polipropileno transparente, atóxico, resistente, termossoldado, com

unidade 4.930,0000 1,100058
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capacidade para até 24 Pães. Validade: O produto deve ser do dia
com validade para até 3 dias.

59 PÃO TIPO MILHO: Produto obtido, pela cocção, em condições
técnicas e higiênico- Sanitárias adequadas, preparado com farinha
de trigo, açúcar, reforçador, sal, fermento biológico, gordura vegetal,
fubá de milho, pesando 50 gramas por unidade. Embalagem
primária em saco de polietileno ou polipropileno transparente,
atóxico, resistente, termossoldado, com capacidade para até 24
Pães. Validade: O produto deve ser do dia com validade para até 3
dias.

unidade 15.980,0000 1,210059

60 PÃO TIPO DOCE: obtido pela cocção, em condições técnicas
adequadas, de massa preparada com farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias,
desde que declaradas: calda de açúcar com coco, chocolate,
goiabada ou creme de confeiteiro. Características: aspecto
característico, cor característica e odor característico. Cada pão
deverá pesar 50g e apresentar tamanho e formato uniformes. A
massa e calda não devem apresentar aspecto de fermentação.
Embalagem primária em saco de polietileno ou polipropileno
transparente, atóxico, resistente, termossoldado, com capacidade
para até 24 Pães. Validade: O produto deve ser do dia com validade
para até 3 dias.

unidade 23.620,0000 1,340060

61 PÃO TIPO HAMBURGUER: obtido por processamento tecnológico
adequado, da massa preparada com farinha de trigo, fermento
biológico, agua, sal, gordura, pesando 50g por unidade. Embalagem
primária em saco de polietileno ou polipropileno transparente,
atóxico, resistente, termossoldado, com capacidade para até 24
Pães. Validade: O produto deve ser do dia com validade para até 3
dias.

unidade 10.420,0000 1,180061

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Diário Oficial da União 03/02/2023AVISO DE LICITAÇÃO - D.O.U - SEÇÃO 3 - Nº
25 - PAGINA 241

Diário Oficial do Estado 03/02/2023AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO OFICIAL Nº
35.277

Jornal de Grande Circulação no Estado 03/02/2023AVISO DE LICITAÇÃO - DIAIRO DO PARÁ B8

Portal da Transparência 03/02/2023AVISO DE LICITAÇÃO -
https://primavera.pa.gov.br

4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA Jurídica 01580769000199

CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Jurídica 32163746000102

3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Jurídica 33734346000172

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários.

ORÇAMENTO ESTIMADO Baixar

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/3-MAPA_DE_PRECO_-_ass_030223_155952.pdf
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Tipo Nome Arquivo

Edital EDITAL E ANEXOS Baixar

Minuta do contrato. MINUTA DO CONTRATO Baixar

Justificativa JUSTIFICATIVA Baixar

Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários.

ORÇAMENTO ESTIMADO Baixar

Parecer Jurídico PARECER JURIDICO Baixar

Pesquisa de mercado PESQUISA DE MERCADO Baixar

Termo de referência TERMO DE REFERENCIA Baixar

Edital EDITAL E ANEXOS Baixar

Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários.

MAPA DE PREÇOS Baixar

Parecer Controle Interno PARECER CONTROLE INTERNO Baixar

Atas das sessões de abertura. ATA DA SESSÃO DE ABERTURA Baixar

Atas das sessões de julgamento. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO Baixar

Atos de adjudicação. ATOS DE ADJUDICAÇÃO Baixar

Atos de homologação. ATOS DE HOMOLOGAÇÃO Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Valor AdjudicadoParticipante

33734346000172 - 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.413.819,4000

01580769000199 - BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA 101.666,5000

32163746000102 - CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 136.869,0400

8. Contratos

Contratad 01580769000199 - BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

07/03/2023 101.666,5000nº 20230307 -
FME

31/12/2023

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant

Contratad 32163746000102 - CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

07/03/2023 136.869,0400nº 20230308 -
FME

31/12/2023

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/5-EDITAL_E_ANEXOS-ass_030223_142623.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/7-MINUTA_DE_CONTRATO-ass_030223_142639.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/1-SOLICITACAO-ass_030223_142841.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/3-MAPA_DE_PRECO-ass_030223_142900.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/4-PARECER_JURIDICO_030223_142919.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/2-PESQUISA_DE_MERCADO-ass_030223_142936.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/6-TERMO_DE_REFERENCIA-ass_030223_142953.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/5-EDITAL_E_ANEXOS_ass_030223_182435.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/MAPA_DE_PRECO_MERENDAxlsx1-ass_030223_154956.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/12-PARECER_CONTROLE_INTERNO_130323_103320.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/11-ATA_DA_SESSAO_DE_ABERTURA_-_ATA_PARCIAL-ass_130323_092810.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/10-ATA_DA_SESSAO_DE_JULGAMENTO_-_ATA_FINAL-ass_130323_092831.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/8-TERMO_DE_ADJUDICACAO-ass_130323_092847.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcmpa/2023/61/61001/3816572/9-TERMO_DE_HOMOLOGACAO_ass_130323_092902.pdf
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Contratad 33734346000172 - 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

07/03/2023 1.413.819,4000nº 20230306 -
FME

31/12/2023

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant


