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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SEGUE PROPOSTA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PROPOSTA
ITEM

001

002

003

004

ESPECIFICAÇÃO
AÇUCAR
TRITURADO
contendo sacarose de cana
de
açucar,
branco,
peneirado
livre
de
fermentação, isento de
matérias primas terrosas,
parasitas e detritos animais
e vegetais. Embalagem de 1
kg, devendo conter data de
fabricação e validade não
inferior
120
dias.
Embalagens devem ser
condicionadas em fardos de
30 kg.
ALHO
De
primeira
qualidade,
apresentando
grau de maturação tal que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e
a
conservação
em
condições adequadas para
o consumo. Ausência de
sujidades,
parasitas
e
larvas. Roxo especial, em
pacote de 100 g.
ALMÔNDEGA AO MOLHO
DE TOMATE De carne
bovina
mecanicamente
separada,
arredondadas,
íntegras e de consistência
propria, ao molho. Lata
contendo
420g
e
embalagem
secundária
contendo
24
latas,
embalgem com abertura
abre fácil. Prazo de validade
não inferior a 360 dias.
ARROZ TIPO 1 Arroz
polido, 1ª qualidade (tipo),
fino, longo, grão inteiros,
isento de parasitas, mofo,
odores astranhos, matérias
terrosas e outros. Classe
Longo fino. Tipo 1. Validade
não inferior a 120 dias.
Embalgem de 01 kg,
acondicionada em fardos de
30 kg

UND

KD

QTDE

MARCA/FA
BRICANTE

17.000

ITAMARATY
/
ITAMARATY

PROCED
ÊNCIA

NACIONAL

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

R$

Por
Extenso

R$

Por Extenso

R$ 5,98

cinco
reais
e
noventa e
oito
centavos

R$ 101.660,00

cento e um mil,
seiscentos
e
sessenta reais

R$ 47.760,00

quarenta e sete mil,
setecentos
e
sessenta reais

KD

1.200

ALHOBEL /
ALHOBEL

NACIONAL

R$ 39,80

trinta
e
nove
reais
e
oitenta
centavos

KD

4.000

BORDON /
JBS

NACIONAL

R$ 31,00

trinta
e
um reais

R$ 124.000,00

cento e vinte e
quatro mil reais

11.500

CATARINÃO
/
CATARINÃO

R$ 7,78

sete reais
e setenta
e
oito
centavos

R$ 89.470,00

oitenta e nove mil,
quatrocentos
e
setenta reais

FD

NACIONAL

‘
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005

006

BISCOITO DOCE, TIPO
MARIA
TRADICIONAL
Composição básica: farinha
de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (Vitamina
b9), gordura vegetal, extrato
de malte, margarina, soro
do leite, amido de milho, sal,
açúcar
e
demais
substâncias
permitidas.
Deve
conter
21
g
carboidratos, 2,7g proteinas
e 1,6g de fibra por porção
30 gramas. Acondicionada
em pacote de polipropileno,
atóxico
hermeticamente
vedado com no mínimo
400g e embalados em caixa
de papelão limpa, íntegra e
resistente, contendo 20
pacotes. A embalagem
deverá conter externamente
os dados de identificação e
procedência,
informação
nutricional, número do lote,
data
de
validade
e
quantidade do produto. O
produto deverá apresentar
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega
na
unidade
requisitante.
BISCOITO
SALGADO,
TIPO CREAM CRACKER
TRADICIONAL
Composição básica: farinha
de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (Vitamina
B 9), gordura vegetal, amido
de milho, agua, sal e demais
substáncias
permitidas.
Deve conter as Vitaminas
B1, B2, PPe B6, além 22 g
carboidratos, 2g proteina e
1 g de fibra por porção 30
gramas.
Acondicionada
em
pacotes
de
polipropileno,
atóxico
hermeticamente
vedado
com no minimo 400g e
embalados em caixa de
papelão limpa, integra e
resistente, com 20 pacotes.
Deve conter externamente
os dados de identificação e
procedência,
informação
nutricional, número do lote,
data
de
validade
e
quantidade do produto.
Deverá apresentar validade
minima de 06 meses a partir
da data de entrega na
unidade requisitante.

KD

KD

6.000

6.000

TRIGOLINO /
NACIONAL
OCRIM S.A

TRIGOLINO /
NACIONAL
OCRIM S.A

: hgribeiro13@gmail.com
: Rua TV UM, nº 191, CEP 66.645-880, CASTANHEIRA

: (91) 99115-0303

R$ 17,94

dezesset
e reais e
noventa e
quatro
centavos

R$ 107.640,00

cento e sete mil,
seiscentos
e
quarenta reais

R$ 13,74

treze
reais
e
setenta e
quatro
centavos

R$ 82.440,00

oitenta e dois mil,
quatrocentos
e
quarenta reais
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007

008

009

010

011

CARNE
MoÍDA
Congelada, de 1 categoria
tipo acém ou patinho, sem
cartilagem e ossos, em
embalagem
plástica,
flexivel, atóxica, resistente e
transparente, em pacotes
de 1kg, com rótulo contendo
identificação da empresa,
registro
no
SIF,
identificação da categoria e
tipo de carne, com data de
fabricação e prazo de
validade de 30 dias no
minimo. Entrega porta a
porta.
CEBOLA - De 1ª qualidade,
tamanho de médio a
grande, casca integra sem
fungos, consistência firme,
embalada adequadamente
em embalagem resistente e
transparente de até 03 kg.
Com etiqueta de pesagem e
prazo de validade. Entrega
porta a porta nas escolas.
CHARQUE P.A - Preparado
e composto a base de carne
bovina
curada
e
salgada, ponta de agulha,
com 12% de proteina e 17
% de gorduras totais por
porção,
mecanicamente
selecionada, com cor e
cheiro
caracteristico,
embalagem plástica em
PVC à vácuo apropriada de
5 kg, acondicionado em
fardo de atè 30 kg. Não será
aceito jerked beef.
COLORÍFICO - Produto fino
e homogeneo, produzido
com gràos såos e maduros,
cheiro
aromático
caracteristico, Fubá de
milho, sal, urucum e óleo
vegetal.
Sem
aditivos,
embalagem plástica de
100gm.
FEIJÃO CARIOCA TIPO 01
- Constituido de grãos
inteiros e sadios com teor
de umidade máxima de
15%, isento de material
terroso, sujidades e mistura
de outras variedades e
espécies, acondicionados
em 13 Kg embalagem
hermética
de
1
Kg,
embalados em fardos de 30
kg.

KD

5.100

QUALITY
BEEF /
MERCURIO

: (91) 99115-0303

NACIONAL

R$ 27,16

vinte
e
sete reais
e
dezessei
s
centavos

R$ 138.516,00

cento e trinta e oito
mil, quinhentos e
dezesseis reais

R$ 5,58

cinco
reais
e
cinquenta
e
oito
centavos

R$ 29.016,00

vinte e nove mil e
dezesseis reais

R$ 247.200,00

duzentos
e
quarenta e sete mil
e duzentos reais

5.200

INNATURA /
INNATURA

KD

4.000

B.
CHARQUE /
B.
CHARQUE

NACIONAL

R$ 61,80

sessenta
e
um
reais
e
oitenta
centavos

KD

1.200

MARIZA /
MARIZA

NACIONAL

R$ 11,40

onze
reais
e
quarenta
centavos

R$ 13.680,00

treze
seiscentos
oitenta reais

11.500

DONA DÊ /
DONA DÊ

R$ 11,98

onze
reais
e
noventa e
oito
centavos

R$ 137.770,00

cento e trinta e sete
mil, setecentos e
setenta reais

KD

KD

NACIONAL

NACIONAL

mil,
e
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012

013

014

015

FRANGO,
COXA
E
SOBRECOXA - Coxa e
sobrecoxa
com
osso,
congelado
a
-18°C.
Embalagem
primária:
Bandeja de poliestireno de 1
Kg envolvidas em sacos
plásticos de polietileno liso,
atóxico,
não
violado,
resistente.
Embalagem
secundária:
Caixas
de
papelão
em
perfeitas
condições, lacradas, com
identificação do produto,
validade e peso aparente. O
produto deve apresentar
validade não inferior a 90
dias a partir da data de
entrega. Entregar conforme
o cronograma da entidade
Executora.
FRANGO, FILÉ DE PEITO Filé de peito de frango, sem
osso, congelado a -18°C.
Embalagem
primária:
Bandeja de poliestireno de 1
Kg envolvidas em sacos
plásticos de polietileno liso,
atóxico,
não
violado,
resistente.
Embalagem
secundária:
Caixas
de
papelão
em
perfeitas
condições, lacradas, com
identificação do produto,
validade e peso aparente. 0
produto deve apresentar
validade não inferior a 90
dias a partir da data de
entrega. Entregar conforme
o cronograma da entidade
Executora.
LEITE INTEGRAL EM PÓ Embalagem em pacote
plástico e aluminizado,
limpo,
não
violados,
resistentes,
contendo
200gr, acondicionados em
fardos
plásticos
transparentes
c/
capacidade
para
50
pacotes, deve ter boa
solubilidade e em uma
porção
deve
conter cerca de 9% de
proteina, 24 % de cálcio e 4
% sódio, devendo ser
enriquecido com vitamina A
e D.
MACARRÃO ESPAGUETE
TIPO SÊMOLA - Macarão
sêmola de trigo tipo
espaguete,
enriquecido
com o ferro e ácido fólico,
embalado
em
pacote
hermético
de
500g.
Validade de 12 meses.
Devem ser acondicionados
em fardos com capacidade
para 10 pacotes.

: (91) 99115-0303

R$ 13,78

treze
reais
e
setenta e
oito
centavos

R$ 70.278,00

setenta
mil,
duzentos e setenta
e oito reais

R$ 27,80

vinte
e
sete reais
e oitenta
centavos

R$ 141.780,00

cento e quarenta e
um mil, setecentos
e oitenta reais

5.100

AMERICANO
/
NACIONAL
AMERICANO

KD

5.100

AMERICANO
/
NACIONAL
AMERICANO

KD

11.500

ITAMBÉ /
ITAMBÉ

NACIONAL

R$ 46,00

quarenta
e
seis
reais

R$ 529.000,00

quinhentos e vinte
e nove mil reais

KD

12.000

RICOSA /
OCRIM S.A

NACIONAL

R$ 9,00

nove
reais

R$ 108.000,00

cento e oito mil
reais

KD
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016

017

018

019

020

021

MASSA SÊMOLA P/ SOPA,
TIPO
CONCHINHA
Macarrão sêmola para sopa
(tipo
conchinha
ou
argolinha), 1ª qualidade,
embalagem
plástica
transparente e resistente de
500G
.
Devem
ser
acondicionados em fardos
com capacidade para 10
pacotes.
MACARRÄO PARAFUSO Macarrão de sêmola de
trigo, enriquecido com ferro
e ácido fólico, embalado em
pacotes hermético de 500g.
Validade de 12 meses.
Deve ser acondicionado em
fardos com capacidades
para 10 pacotes.
Fubá de Milho - De milho
flocão, em pacote livre de
material terroso, parasita
larvas. Embalagem plástica
de 400 a 1.000 g.
acondicionado em fardos
plásticos transparentes de
até 1Kg. Validade não
inferior a 180 dias após a
data de entrega.
ÓLEO REFINADO, TIPO
DE SOJA - Oleo comestivel,
a base de grãos de soja
sem
conservantes,
embalagem de garafa pet
de 900 ml acondicionadas
em caixas c/ capacidade
para 20 garrafas.
SARDINHA COM MOLHO
DE TOMATE 125 GR Produto elaborado com
sardinhas íntegras água de
constituição (ao próprio
suco),
descabeçadas,
descamadas, evisceradas e
livres de nadadeiras, polpa
de
tomate,
óleo
comestivel,
16%
de
proteínas e 4 % gorduras
totais
por
porção.
Embalagem com abertura
abre fácil, acondicionado
em caixas de papelão c/
capacidade para 50 latas de
125g. Validade mínima de
06 meses. A embalagem
deve
apresentar
data
de
fabricação, data de validade
e peso liquido.
SAL REFINADO - Sal, tipo
fino iodado, beneficiado
para aplicação alimenticia.
Embalagem plástica de 01
kg, acondicionadas em
fardo plástico transparente
de 30 kg.

KD

4.000

RICOSA /
OCRIM S.A

: (91) 99115-0303

NACIONAL

R$ 10,48

dez reais
e
quarenta
e
oito
centavos

R$ 41.920,00

quarenta e um mil,
novecentos e vinte
reais

R$ 31.440,00

trinta e um mil,
quatrocentos
e
quarenta reais

KD

3.000

RICOSA /
OCRIM S.A

NACIONAL

R$ 10,48

dez reais
e
quarenta
e
oito
centavos

KD

3.000

MARATA /
MARATA

NACIONAL

R$ 6,36

seis reais
e trinta e
seis
centavos

R$ 19.080,00

dezenove mil
oitenta reais

R$ 160.412,00

cento e sessenta
mil, quatrocentos e
doze reais

e

ML

1.400

ABC / ABC

NACIONAL

R$
114,58

cento e
quatorze
reais
e
cinquenta
e
oito
centavos

KD

4.000

PLAMEIRA /
COSTA
MARINE

NACIONAL

R$ 52,00

cinquenta
e
dois
reais

R$ 208.000,00

duzentos e oito mil
reais

KD

1.400

MARIZA /
MARIZA

NACIONAL

R$ 1,40

um real e
quarenta
centavos

R$ 1.960,00

mil novecentos e
sessenta reais
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022

023

024

025

026

SUCO
DE
FRUTA
(GOIABA)
GARRAFA
500ML - Não fermentado e
näo alcoólico extraido da
polpa das frutas, sem glúten
integral, sem açúcar, frutas
frescas
seleciona
das,
garrafa plástica apropriada
de 500 ml acondicionadas
em caixa c/ capacidade
para 12 garrafas.
SUCO DE FRUTA (CAJU)
GARRAFA 500ML - Não
fermentado e näão alcoólico
extraldo da polpa das frutas,
sem glúten integral, sem
açúcar,
futas
frescas
selecionadas,
garrafa
plástica apropriada de 500
ml acondicionadas em caixa
cl capacidade para 12
garrafas.
VINAGRE (FERMENTADO
ACETICO DE ALCOOL)
Produzido da Fermentação
do vinho branco. Produto
translúcido e de cor, sabor e
odor
característico.
Embalagem
plástica
transparente,
atóxica
resistente, cada unidade 24
ml contendo 750 ml
CENOURA - Fresca de boa
qualidade,
livre
de
sujidades, embalagens de
até 5 kg, acondicionadas
em basquetas de até 30 Kg.
BATATA
INGLESA
REGIONAL - Fresca de boa
qualidade,
livre
de
sujidades, embalagens de
até 5 kg, acondicionadasem
basquetas de até 30 Kg.

: (91) 99115-0303

R$ 4,76

quatro
reais
e
setenta e
seis
centavos

R$ 11.424,00

onze
mil,
quatrocentos
e
vinte e quatro reais

R$ 3,58

três reais
e
cinquenta
e
oito
centavos

R$ 8.592,00

oito mil, quinhentos
e noventa e dois
reais

R$ 3.500,00

três
mil
e
quinhentos reais

2.400

DA FRUTA /
DA FRUTA

2.400

DA FRUTA /
DA FRUTA

ML

1.400

FIGUEIRA /
FIGUEIRA

NACIONAL

R$ 2,50

dois reais
e
cinquenta
centavos

KG

1.700

INNATURA /
INNATURA

NACIONAL

R$ 5,18

cinco
reais
e
dezoito
centavos

R$ 8.806,00

oito mil, oitocentos
e seis reais

R$ 5,58

cinco
reais
e
cinquenta
e
oito
centavos

R$ 9.486,00

nove
mil,
quatrocentos
e
oitenta e seis reais

ML

ML

KG

1.700

INNATURA /
INNATURA

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

R$ 2.472.830,00

VALOR TOTAL
•
•
•
•

GARANTIA: 12 MESES
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS UTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO
PRODUTO DE PROCEDENCIA: NACIONAL.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

Belém-Pará, 02 de Julho de 2021.
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COMÉRCIO & SERVIÇOS
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SEGUE PROPOSTA DE PREÇOS PARA MATERIAL DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.

PROPOSTA DE PREÇO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT PREÇO UNIT

PREÇO TOTAL

1

AÇUCAR TRITURADO contendo sacarose de cana de açucar, branco,
peneirado livre de fermentação, isento de matérias primas terrosas, parasitas e
detritos animais e vegetais. Embalagem de 1 kg, devendo conter data de
fabricação e validade não inferior 120 dias. Embalagens devem ser
condicionadas em fardos de 30 kg.

KD

17.000

R$ 6,20

R$ 105.400,00

2

ALHO De primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Roxo
especial, em pacote de 100 g.

KD

1.200

R$ 42,00

R$ 50.400,00

3

ALMÔNDEGA AO MOLHO DE TOMATE De carne bovina mecanicamente
separada, arredondadas, íntegras e de consistência propria, ao molho. Lata
contendo 420g e embalagem secundária contendo 24 latas, embalgem com
abertura abre fácil. Prazo de validade não inferior a 360 dias.

KD

4.000

R$ 34,00

R$ 136.000,00

4

ARROZ TIPO 1 Arroz polido, 1ª qualidade (tipo), fino, longo, grão inteiros,
isento de parasitas, mofo, odores astranhos, matérias terrosas e outros. Classe
Longo fino. Tipo 1. Validade não inferior a 120 dias. Embalgem de 01 kg,
acondicionada em fardos de 30 kg

FD

11.500

R$ 8,30

R$ 95.450,00

5

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA TRADICIONAL Composição básica:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina b9), gordura
vegetal, extrato de malte, margarina, soro do leite, amido de milho, sal, açúcar
e demais substâncias permitidas. Deve conter 21 g carboidratos, 2,7g proteinas
e 1,6g de fibra por porção 30 gramas. Acondicionada em pacote de
polipropileno, atóxico hermeticamente vedado com no mínimo 400g e
embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, contendo 20
pacotes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

KD

6.000

R$ 18,60

R$ 111.600,00

6

BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER TRADICIONAL Composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(Vitamina B 9), gordura vegetal, amido de milho, agua, sal e demais
substáncias permitidas. Deve conter as Vitaminas B1, B2, PPe B6, além 22 g
carboidratos, 2g proteina e 1 g de fibra por porção 30 gramas. Acondicionada
em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedado com no minimo
400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente, com 20
pacotes. Deve conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do
produto. Deverá apresentar validade minima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

KD

6.000

R$ 14,40

R$ 86.400,00

Rua Eng. Fernando Guilhon, 321 - Sala B - Jurunas
CEP: 66030-250 Belém - Pará
Fone: 3271-3064/982100613

Email: qualycomservicos@gmail.com

7

CARNE MoÍDA - Congelada, de 1 categoria tipo acém ou patinho, sem
cartilagem e ossos, em embalagem plástica, flexivel, atóxica, resistente e
transparente, em pacotes de 1kg, com rótulo contendo identificação da
empresa, registro no SIF, identificação da categoria e tipo de carne, com data
de fabricação e prazo de validade de 30 dias no minimo. Entrega porta a porta.

KD

5.100

R$ 28,00

R$ 142.800,00

8

CEBOLA - De 1ª qualidade, tamanho de médio a grande, casca integra sem
fungos, consistência firme, embalada adequadamente em embalagem resistente
e transparente de até 03 kg. Com etiqueta de pesagem e prazo de validade.
Entrega porta a porta nas escolas.

KD

5.200

R$ 6,10

R$ 31.720,00

9

CHARQUE P.A - Preparado e composto a base de carne bovina curada e
salgada, ponta de agulha, com 12% de proteina e 17 % de gorduras totais por
porção, mecanicamente selecionada, com cor e cheiro caracteristico,
embalagem plástica em PVC à vácuo apropriada de 5 kg, acondicionado em
fardo de atè 30 kg. Não será aceito jerked beef.

KD

4.000

R$ 58,50

R$ 234.000,00

10

COLORÍFICO - Produto fino e homogeneo, produzido com gràos såos e
maduros, cheiro aromático caracteristico, Fubá de milho, sal, urucum e óleo
vegetal. Sem aditivos, embalagem plástica de 100gm.

KD

1.200

R$ 11,55

R$ 13.860,00

11

FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 - Constituido de grãos inteiros e sadios com teor
de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies, acondicionados em 13 Kg embalagem hermética
de 1 Kg, embalados em fardos de 30 kg.

KD

11.500

R$ 14,00

R$ 161.000,00

12

FRANGO, COXA E SOBRECOXA - Coxa e sobrecoxa com osso, congelado a
-18°C. Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de 1 Kg envolvidas em
sacos plásticos de polietileno liso, atóxico, não violado, resistente. Embalagem
secundária: Caixas de papelão em perfeitas condições, lacradas, com
identificação do produto, validade e peso aparente. O produto deve apresentar
validade não inferior a 90 dias a partir da data de entrega. Entregar conforme o
cronograma da entidade Executora.

KD

5.100

R$ 16,00

R$ 81.600,00

13

FRANGO, FILÉ DE PEITO - Filé de peito de frango, sem osso, congelado a 18°C. Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de 1 Kg envolvidas em
sacos plásticos de polietileno liso, atóxico, não violado, resistente. Embalagem
secundária: Caixas de papelão em perfeitas condições, lacradas, com
identificação do produto, validade e peso aparente. 0 produto deve apresentar
validade não inferior a 90 dias a partir da data de entrega. Entregar conforme o
cronograma da entidade Executora.

KD

5.100

R$ 29,00

R$ 147.900,00

14

LEITE INTEGRAL EM PÓ - Embalagem em pacote plástico e aluminizado,
limpo, não violados, resistentes, contendo 200gr, acondicionados em fardos
plásticos transparentes c/ capacidade para 50 pacotes, deve ter boa solubilidade
e em uma porção deve conter cerca de 9% de proteina, 24 % de cálcio e 4 %
sódio, devendo ser enriquecido com vitamina A e D.

KD

11.500

R$ 47,80

R$ 549.700,00

15

MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA - Macarão sêmola de trigo tipo
espaguete, enriquecido com o ferro e ácido fólico, embalado em pacote
hermético de 500g. Validade de 12 meses. Devem ser acondicionados em
fardos com capacidade para 10 pacotes.

KD

12.000

R$ 9,15

R$ 109.800,00

KD

4.000

R$ 9,15

R$ 36.600,00

KD

3.000

R$ 10,80

R$ 32.400,00

KD

3.000

R$ 6,75

R$ 20.250,00

ML

1.400

R$ 115,50

R$ 161.700,00

16

17

18

19

MASSA SÊMOLA P/ SOPA, TIPO CONCHINHA - Macarrão sêmola para
sopa (tipo conchinha ou argolinha), 1ª qualidade, embalagem plástica
transparente e resistente de 500G . Devem ser acondicionados em fardos com
capacidade para 10 pacotes.
MACARRÄO PARAFUSO - Macarrão de sêmola de trigo, enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalado em pacotes hermético de 500g. Validade de 12
meses. Deve ser acondicionado em fardos com capacidades para 10 pacotes.
Fubá de Milho - De milho flocão, em pacote livre de material terroso, parasita
larvas. Embalagem plástica de 400 a 1.000 g. acondicionado em fardos
plásticos transparentes de até 1Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data
de entrega.
ÓLEO REFINADO, TIPO DE SOJA - Oleo comestivel, a base de grãos de soja
sem conservantes, embalagem de garafa pet de 900 ml acondicionadas em
caixas c/ capacidade para 20 garrafas.

Rua Eng. Fernando Guilhon, 321 - Sala B - Jurunas
CEP: 66030-250 Belém - Pará
Fone: 3271-3064/982100613

Email: qualycomservicos@gmail.com

20

SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE 125 GR - Produto elaborado com
sardinhas íntegras água de constituição (ao próprio suco), descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, polpa de tomate, óleo
comestivel, 16% de proteínas e 4 % gorduras totais por porção. Embalagem
com abertura abre fácil, acondicionado em caixas de papelão c/ capacidade
para 50 latas de 125g. Validade mínima de 06 meses. A embalagem deve
apresentar data de fabricação, data de validade e peso liquido.
SAL REFINADO - Sal, tipo fino iodado, beneficiado para aplicação
alimenticia. Embalagem plástica de 01 kg, acondicionadas em fardo plástico
transparente de 30 kg.

KD

4.000

R$ 55,00

R$ 220.000,00

KD

1.400

R$ 2,10

R$ 2.940,00

22

SUCO DE FRUTA (GOIABA) GARRAFA 500ML - Não fermentado e näo
alcoólico extraido da polpa das frutas, sem glúten integral, sem açúcar, frutas
frescas seleciona das, garrafa plástica apropriada de 500 ml acondicionadas em
caixa c/ capacidade para 12 garrafas.

ML

2.400

R$ 4,99

R$ 11.976,00

23

SUCO DE FRUTA (CAJU) GARRAFA 500ML - Não fermentado e näão
alcoólico extraldo da polpa das frutas, sem glúten integral, sem açúcar, futas
frescas selecionadas, garrafa plástica apropriada de 500 ml acondicionadas em
caixa cl capacidade para 12 garrafas.

ML

2.400

R$ 4,10

R$ 9.840,00

24

VINAGRE (FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL) Produzido da
Fermentação do vinho branco. Produto translúcido e de cor, sabor e odor
característico. Embalagem plástica transparente, atóxica resistente, cada
unidade 24 ml contendo 750 ml

ML

1.400

R$ 3,00

R$ 4.200,00

25

CENOURA - Fresca de boa qualidade, livre de sujidades, embalagens de até 5
kg, acondicionadas em basquetas de até 30 Kg.

KG

1.700

R$ 6,80

R$ 11.560,00

26

BATATA INGLESA REGIONAL - Fresca de boa qualidade, livre de
sujidades, embalagens de até 5 kg, acondicionadasem basquetas de até 30 Kg.

KG

1.700

R$ 6,50

R$ 11.050,00

21

R$ 2.580.146,00

VALOR TOTAL R$

GARANTIA: 12 MESES
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS UTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO
PRODUTO DE PROCEDENCIA: NACIONAL.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

ERIANS SIRLEY Assinado de forma
Belém, 15 de Julho de 2021.
digital por ERIANS
GOMES
SIRLEY GOMES
DIAS:78432642 DIAS:78432642215
Dados: 2021.07.15
215
13:13:21 -03'00'
_________________________
ERIANS SIRLEY GOMES DIAS
CPF nº 784.326.422-15

Rua Eng. Fernando Guilhon, 321 - Sala B - Jurunas
CEP: 66030-250 Belém - Pará
Fone: 3271-3064/982100613

Email: qualycomservicos@gmail.com

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
A empresa: R E DA SILVA RUIVO COMERCIAL MULTISERVICE EIRELI, CNPJ: 22.514.150/0001-56, localizada no
endereço Tv. SN 05, Conj. Gleba I, nº 266, Bairro: Marambaia, CEP: 66.623-156, na cidade de Belém, Estado do Pará,
Telefones para contato: (91) 3352-1768 / 98360-8350, e-mail: negociocms@gmail.com, por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de cotação:
PROPOSTA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QTDE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

KD

17.000

R$ 6,10

R$ 103.700,00

KD

1.200

R$ 41,00

R$ 49.200,00

KD

4.000

R$ 32,50

R$ 130.000,00

FD

11.500

R$ 8,10

R$ 93.150,00

AÇUCAR TRITURADO contendo sacarose
de cana de açucar, branco, peneirado livre
de fermentação, isento de matérias primas
1

terrosas, parasitas e detritos animais e
vegetais. Embalagem de 1 kg, devendo
conter data de fabricação e validade não
inferior 120 dias. Embalagens devem ser
condicionadas em fardos de 30 kg.
ALHO De primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o

2

transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Roxo
especial, em pacote de 100 g.
ALMÔNDEGA AO MOLHO DE TOMATE
De carne bovina mecanicamente separada,
arredondadas, íntegras e de consistência

3

propria, ao molho. Lata contendo 420g e
embalagem secundária contendo 24 latas,
embalgem com abertura abre fácil. Prazo
de validade não inferior a 360 dias.
ARROZ TIPO 1 Arroz polido, 1ª qualidade
(tipo), fino, longo, grão inteiros, isento de
parasitas, mofo, odores astranhos,

4

matérias terrosas e outros. Classe Longo
fino. Tipo 1. Validade não inferior a 120
dias. Embalgem de 01 kg, acondicionada
em fardos de 30 kg

ENDEREÇO: TRAVESSA SN 5, CONJ. GLEBA I, Nº 266, CEP: 66.623-156,
BAIRRO: MARAMBAIA, BELÉM – PA

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA
TRADICIONAL Composição básica: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico (Vitamina b9), gordura vegetal,
extrato de malte, margarina, soro do leite,
amido de milho, sal, açúcar e demais
substâncias permitidas. Deve conter 21 g
carboidratos, 2,7g proteinas e 1,6g de fibra
por porção 30 gramas. Acondicionada em
pacote de polipropileno, atóxico
5

hermeticamente vedado com no mínimo

KD

6.000

R$ 18,30

R$ 109.800,00

KD

6.000

R$ 14,20

R$ 85.200,00

KD

5.100

R$ 27,80

R$ 141.780,00

400g e embalados em caixa de papelão
limpa, íntegra e resistente, contendo 20
pacotes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade e
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM
CRACKER TRADICIONAL - Composição
básica: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico (Vitamina B 9), gordura
vegetal, amido de milho, agua, sal e
demais substáncias permitidas. Deve
conter as Vitaminas B1, B2, PPe B6, além
22 g carboidratos, 2g proteina e 1 g de
fibra por porção 30 gramas. Acondicionada
6

em pacotes de polipropileno, atóxico
hermeticamente vedado com no minimo
400g e embalados em caixa de papelão
limpa, integra e resistente, com 20 pacotes.
Deve conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Deverá
apresentar validade minima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.
CARNE MoÍDA - Congelada, de 1 categoria
tipo acém ou patinho, sem cartilagem e
ossos, em embalagem plástica, flexivel,
atóxica, resistente e transparente, em

7

pacotes de 1kg, com rótulo contendo
identificação da empresa, registro no SIF,
identificação da categoria e tipo de carne,
com data de fabricação e prazo de
validade de 30 dias no minimo. Entrega
porta a porta.

ENDEREÇO: TRAVESSA SN 5, CONJ. GLEBA I, Nº 266, CEP: 66.623-156,
BAIRRO: MARAMBAIA, BELÉM – PA

CEBOLA - De 1ª qualidade, tamanho de
médio a grande, casca integra sem fungos,
consistência firme, embalada
8

adequadamente em embalagem resistente

KD

5.200

R$ 6,00

R$ 31.200,00

KD

4.000

R$ 58,00

R$ 232.000,00

KD

1.200

R$ 11,70

R$ 14.040,00

KD

11.500

R$ 13,50

R$ 155.250,00

KD

5.100

R$ 15,00

R$ 76.500,00

e transparente de até 03 kg. Com etiqueta
de pesagem e prazo de validade. Entrega
porta a porta nas escolas.
CHARQUE P.A - Preparado e composto a
base de carne bovina curada e
salgada, ponta de agulha, com 12% de
proteina e 17 % de gorduras totais por
9

porção, mecanicamente selecionada, com
cor e cheiro caracteristico, embalagem
plástica em PVC à vácuo apropriada de 5
kg, acondicionado em fardo de atè 30 kg.
Não será aceito jerked beef.
COLORÍFICO - Produto fino e homogeneo,
produzido com gràos såos e maduros,

10

cheiro aromático caracteristico, Fubá de
milho, sal, urucum e óleo vegetal. Sem
aditivos, embalagem plástica de 100gm.
FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 - Constituido
de grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de

11

material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies,
acondicionados em 13 Kg embalagem
hermética de 1 Kg, embalados em fardos
de 30 kg.
FRANGO, COXA E SOBRECOXA - Coxa e
sobrecoxa com osso, congelado a -18°C.
Embalagem primária: Bandeja de
poliestireno de 1 Kg envolvidas em sacos
plásticos de polietileno liso, atóxico, não
violado, resistente. Embalagem secundária:

12

Caixas de papelão em perfeitas condições,
lacradas, com identificação do produto,
validade e peso aparente. O produto deve
apresentar validade não inferior a 90 dias a
partir da data de entrega. Entregar
conforme o cronograma da entidade
Executora.

ENDEREÇO: TRAVESSA SN 5, CONJ. GLEBA I, Nº 266, CEP: 66.623-156,
BAIRRO: MARAMBAIA, BELÉM – PA

FRANGO, FILÉ DE PEITO - Filé de peito
de frango, sem osso, congelado a -18°C.
Embalagem primária: Bandeja de
poliestireno de 1 Kg envolvidas em sacos
plásticos de polietileno liso, atóxico, não
violado, resistente. Embalagem secundária:
13

Caixas de papelão em perfeitas condições,

KD

5.100

R$ 28,10

R$ 143.310,00

KD

11.500

R$ 47,00

R$ 540.500,00

KD

12.000

R$ 9,10

R$ 109.200,00

KD

4.000

R$ 9,10

R$ 36.400,00

KD

3.000

R$ 10,70

R$ 32.100,00

KD

3.000

R$ 6,80

R$ 20.400,00

lacradas, com identificação do produto,
validade e peso aparente. 0 produto deve
apresentar validade não inferior a 90 dias a
partir da data de entrega. Entregar
conforme o cronograma da entidade
Executora.
LEITE INTEGRAL EM PÓ - Embalagem em
pacote plástico e aluminizado, limpo, não
violados, resistentes, contendo 200gr,
acondicionados em fardos plásticos
14

transparentes c/ capacidade para 50
pacotes, deve ter boa solubilidade e em
uma porção deve
conter cerca de 9% de proteina, 24 % de
cálcio e 4 % sódio, devendo ser
enriquecido com vitamina A e D.
MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA Macarão sêmola de trigo tipo espaguete,
enriquecido com o ferro e ácido fólico,

15

embalado em pacote hermético de 500g.
Validade de 12 meses. Devem ser
acondicionados em fardos com capacidade
para 10 pacotes.
MASSA SÊMOLA P/ SOPA, TIPO
CONCHINHA - Macarrão sêmola para sopa
(tipo conchinha ou argolinha), 1ª qualidade,

16

embalagem plástica transparente e
resistente de 500G . Devem ser
acondicionados em fardos com capacidade
para 10 pacotes.
MACARRÄO PARAFUSO - Macarrão de
sêmola de trigo, enriquecido com ferro e

17

ácido fólico, embalado em pacotes
hermético de 500g. Validade de 12 meses.
Deve ser acondicionado em fardos com
capacidades para 10 pacotes.
Fubá de Milho - De milho flocão, em pacote
livre de material terroso, parasita

18

larvas. Embalagem plástica de 400 a 1.000
g. acondicionado em fardos plásticos
transparentes de até 1Kg. Validade não
inferior a 180 dias após a data de entrega.

ENDEREÇO: TRAVESSA SN 5, CONJ. GLEBA I, Nº 266, CEP: 66.623-156,
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ÓLEO REFINADO, TIPO DE SOJA - Oleo
comestivel, a base de grãos de soja sem
19

conservantes, embalagem de garafa pet de

ML

1.400

R$ 115,00

R$ 161.000,00

KD

4.000

R$ 54,10

R$ 216.400,00

KD

1.400

R$ 1,80

R$ 2.520,00

ML

2.400

R$ 4,80

R$ 11.520,00

ML

2.400

R$ 3,80

R$ 9.120,00

ML

1.400

R$ 2,80

R$ 3.920,00

KG

1.700

R$ 6,30

R$ 10.710,00

KG

1.700

R$ 6,10

R$ 10.370,00

900 ml acondicionadas em caixas c/
capacidade para 20 garrafas.
SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE
125 GR - Produto elaborado com sardinhas
íntegras água de constituição (ao próprio
suco), descabeçadas, descamadas,
evisceradas e livres de nadadeiras, polpa
de tomate, óleo
20

comestivel, 16% de proteínas e 4 %
gorduras totais por porção. Embalagem
com abertura abre fácil, acondicionado em
caixas de papelão c/ capacidade para 50
latas de 125g. Validade mínima de 06
meses. A embalagem deve
apresentar data de fabricação, data de
validade e peso liquido.
SAL REFINADO - Sal, tipo fino iodado,
beneficiado para aplicação alimenticia.

21

Embalagem plástica de 01 kg,
acondicionadas em fardo plástico
transparente de 30 kg.
SUCO DE FRUTA (GOIABA) GARRAFA
500ML - Não fermentado e näo alcoólico
extraido da polpa das frutas, sem glúten

22

integral, sem açúcar, frutas frescas
seleciona das, garrafa plástica apropriada
de 500 ml acondicionadas em caixa c/
capacidade para 12 garrafas.
SUCO DE FRUTA (CAJU) GARRAFA
500ML - Não fermentado e näão alcoólico
extraldo da polpa das frutas, sem glúten

23

integral, sem açúcar, futas frescas
selecionadas, garrafa plástica apropriada
de 500 ml acondicionadas em caixa cl
capacidade para 12 garrafas.
VINAGRE (FERMENTADO ACETICO DE
ALCOOL) Produzido da Fermentação do

24

vinho branco. Produto translúcido e de cor,
sabor e odor característico. Embalagem
plástica transparente, atóxica resistente,
cada unidade 24 ml contendo 750 ml
CENOURA - Fresca de boa qualidade, livre

25

de sujidades, embalagens de até 5 kg,
acondicionadas em basquetas de até 30
Kg.
BATATA INGLESA REGIONAL - Fresca de
boa qualidade, livre de sujidades,

26

embalagens de até 5 kg,
acondicionadasem basquetas de até 30
Kg.

VALOR TOTAL

R$ 2.529.290,00

ENDEREÇO: TRAVESSA SN 5, CONJ. GLEBA I, Nº 266, CEP: 66.623-156,
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dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos

VALOR TOTAL DESTA PROPOTA DE PREÇOS É DE:

e noventa reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta dias)
EMPRESA: R E DA SILVA RUIVO COMERCIAL MULTISERVICE EIRELI
ENDEREÇO: TV SN 5 - BAIRRO: MARAMBAIA - BELEM-PÁ
CNPJ Nº 22.514.150/0001-56
E-MAIL: NEGOCIOCMS@GMAIL.COM
FONE: 91 -3288-4604
PESSOA RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: ROBERTA ERIKA DA SILVA RUIVO
CPF: 668.901.792-34
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: COMERCIANTE
DADOS BANCÁRIOS: Banco da Amazônia (003), AG: 0124, Conta corrente: 072.994-1,
favorecido: R E DA SILVA RUIVO COMERCIAL MULTISERVICE EIRELI, CNPJ:
22.514.150/0001-56.

* DECLARAÇÃO: Declarmos também, que Nos valores propostos acima, estão inclusos todos e quaisquer encargos
inerentes ao fornecimento do objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento,
descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o
perfeito e integral cumprimento da proposta apresentada, que os produtos constantes desta proposta comercial

Belém, 06 de julho de 2021

Assinado de forma

ROBERTA ERIKA digital por
DA SILVA
ROBERTA ERIKA
RUIVO:6689017 DA SILVA
RUIVO:668901792
9234
34

______________________________________________________
COMERCIAL MULTISERVICE
CNPJ: 22.514.150/0001-56
ROBERTA ERIKA DA SILVA RUIVO
CPF: 027.251.863-82
RG: 0849141 MT/PA
(Representante Legal)
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