
     

 

 

Estado do Pará 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

CNPJ: 17.448.425/0001-60 
 

 
                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 
             Endereço: Rua São Jorge – S/N, bairro: N. Sra. Aparecida - Senador José Porfírio/PA, CEP: 68.360-000.  
                                                       E-mail: semtraps@ymail.com 

 

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210053      

 

 

O Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 17.448.425/0001-60, com sede na Rua São Jorge, representado por 

MARIA SALOMA MENDES DE OLIVEIRA, na qualidade de ordenadora de despesas, doravante 

denominado CONTRATANTE, e L. A. DE SOUSA COMERCIO, inscrito no CNPJ 09.521.369/0001-

14, com sede na Travessa Olívio Bahia, nº 423, Centro, Senador José Porfírio-PA, CEP 68360-000, 

representada por LEUDES ALBUQUERQUE DE SOUSA, já qualificados no contrato inicial, 

determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem como objeto acréscimo de 25% da quantidade 

do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da lei federal nº 8.666/93 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: Exercício 2021 Atividade 1302.082440126.2.069 Manutenção do Fundo 

Municipal de Trabalho e Promoção Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 

Subelemento 3.3.90.30.07 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 21 de junho de 

2021. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato que não tenham sido direta 

ou indiretamente afetadas pelo presente termo aditivo. 

 

E por estarem de acordo, as partes assim o presente termo aditivo em 03 (três) vias, que vai assinado por 

ambas as partes. 

 

 SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA, 21 de Junho de 2021 

 

 

 

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ(MF)  17.448.425/0001-60 

 CONTRATANTE 

 

 

 

 L. A. DE SOUSA COMERCIO 

 CNPJ 09.521.369/0001-14 

 CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1._______________________________                            2._______________________________ 
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000002 75,0000 UNIDADEABACAXI - Marca.: jw 7,750 581,25

De primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

000003 250,0000 PACOTEARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. - Marca.: tio beto 6,500 1.625,00

Arroz Agulhinha, tipo 1, longo, grãos inteiros, com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos, acondicionado em saco plástico, contendo 1 
quilo.

000005 125,0000 QUILOACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA - Marca.: tio beto 4,500 562,50

Cana-de-acucar, na cor branca. Embalagem em polietileno, 
contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

000006 200,0000 PACOTEFEIJÃO PRETO - Marca.: tio beto 8,500 1.700,00

Tipo I, classe preto, novo, constituído de grãos inteiros e 
sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies. Embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.

010020 75,0000 QUILOABACATE - Marca.: ajos frescos 8,750 656,25

Verde, com casca intacta, sem ferimentos, podridão ou 
deformação, isento de danos físicos oriundo do manuseio e 
transporte.

010021 27,0000 QUILOABOBORA - Marca.: ajos frescos 11,500 310,50

Cabotia: de boa qualidade. in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

010022 27,0000 QUILOABOBRINHA VERDE - IN NATURA - Marca.: ajos frescos 9,750 263,25

De boa qualidade. In natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

010023 125,0000 UNIDADEACHOCOLOTADO - Marca.: marata 6,750 843,75

Em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau 
em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, 
extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de 
polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, 
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 
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Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

010025 137,0000 UNIDADEÁGUA MINERAL DE 300 ML - Marca.: polar 2,250 308,25
Acondicionada em garrafa de 300 ml registro no Ministério da 
Saúde e CNNPA, rótulo contendo a origem da água mineral 
como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e 
número de concessão da lavra, nome e endereço do 
concessionário, constantes físico-química, composição 
analítica e classificação, ano, mes de engarrafamento e 
prazo de validade. Sem Gás.

010028 55,0000 MAÇOSALFACE - Marca.: JW 8,250 453,75

Crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte.

010029 37,0000 QUILOALHO - Marca.: jw 27,500 1.017,50

Bulbo inteiro, nacional, 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.

010030 55,0000 QUILOALMÔNDEGA - Marca.: bordon 15,000 825,00

Almôndega (40%) carne bovina, carne mecanicamente 
separada de aves, farinha de trigo, farinha de rosca, cebola, 
proteína de soja, fécula de mandioca (2%), sal, açúcar, 
especiarias (salsa e pimenta branca), alho, estabilizante 
tripolifosfato de sódio (INS 451) e corante caramelo (INS 
150). Molho (60%) água, polpa de tomate (17%), amido, 
açúcar, cebola, sal e especiarias (orégano, louro, salsa e 
alho).

010032 22,0000 PACOTEARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO. - Marca.: qualy 7,000 154,00

tipo integral, longo fino, constituídos de grãos inteiros, com 
teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos, embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitam longo fino, tipo I, cor 
branca polida, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, 
subgrupo polido.

010033 30,0000 UNIDADEAZEITE DE DENDÊ - Marca.: mariza 4,500 135,00

70% de Azeite de Dendê e 30% de Óleo de Soja. De boa 
qualidade. Embalagem de 100 ml.

010034 30,0000 UNIDADEAZEITE DE OLIVA - Marca.: andorinha 4,750 142,50
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Azeite extra virgem. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.Embalagem 
contendo 200 ml.

010035 41,0000 QUILOBACON INTEIRO - Marca.: perdigao 35,000 1.435,00
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal/Vigilância 
Sanitaria n.5504/99.

010036 27,0000 PACOTEBALAS SORTIDAS - Marca.: dori 11,000 297,00

De boa qualidade. Pacote de 500 gramas.
010037 27,0000 QUILOBANANA - Marca.: jw 8,500 229,50

In natura e de boa qualidade para o consumo. Em pencas, 
frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, tamanho e 
coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida e maturação mediana, sem danos físicos 
do manuseio e transporte, de colheita recente, sem nenhum 
tipo de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades e livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

010039 22,0000 QUILOBETERRABA - Marca.: jw 9,000 198,00

Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de 
origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, 
sem manchas, sem fungos.

010041 125,0000 PACOTEBISCOITO DOCE TIPO MARIA - Marca.: hileia 7,000 875,00

400g Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados 
em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.

010044 41,0000 UNIDADECAFÉ TORRADO E MOÍDO - Marca.: marata 5,750 235,75

Torrado e moído produto de 1º qualidade; não contém glúten; 
embalagem: 250g; embalagem aluminizada, selo de pureza 
emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café -
ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; rotulagem 
segundo os padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
MS.

010045 27,0000 UNIDADECALDO DE CARNE - Marca.: KNOR 3,250 87,75

Sal, gordura vegetal, amido de milho (geneticamente 
modificado a partir de Bacillus thuringiensis e/ou 
Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium 
tumefasciens e/ou Zea mays), extrato de levedura, açúcar, 
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água, cebola, alho, salsa, extrato de carne bovina, noz-
moscada, cúrcuma, cravo, pimenta-do-reino preta, 
realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato 
dissódico, corante caramelo III e aromatizante. Contém 
glúten. Em embalagem laminada de 9.5g, dentro de uma caixa 
de papel de 19g (contendo dois tablet's).

010046 27,0000 UNIDADECALDO DE GALINHA - Marca.: KNOR 2,750 74,25
Sal, gordura vegetal, amido de milho (geneticamente 
modificado a partir de Bacillus thuringiensis e/ou 
Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium 
tumefasciens e/ou Zea mays), extrato de levedura, açúcar, 
água, cebola, alho, salsa, extrato de galinha, noz -moscada, 
cúrcuma, cravo, pimenta -do -reino preta, realçadores de 
sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante 
caramelo III e aromatizante. Contém glúten. Em embalagem 
laminada de 9.5g, dentro de uma caixa de papel de 19g 
(contendo dois tablet's).

010066 125,0000 QUILOCARNE BOVINA DE 1ª - Marca.: jw 29,000 3.625,00

Carne Bovina - de 1º qualidade, sem osso tipo contra filé ou, 
Chã de dentro e alcatra sem pelanca, sem gordura, sem 
sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada 
em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios. 
Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da 
espécie, não amolecida e nem pegajosa cor própria da 
espécies sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor 
próprio.

010067 187,0000 QUILOCARNE COM OSSO - Marca.: jw 22,500 4.207,50

Carne Bovina - de 1º qualidade, com osso tipo costela, 
agulha sem pelanca, sem gordura, sem sebo, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem 
própria, sem sujidades e ação de micróbios. Em condições 
Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida e nem pegajosa cor própria da espécies sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio.

010068 75,0000 QUILOCEBOLA - Marca.: jw 7,500 562,50

De primeira, 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. Embalada em sacos de ráfia.

010069 41,0000 QUILOCENOURA - Marca.: jw 8,500 348,50

De primeira, 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. Embalada em sacos de ráfia.

010071 100,0000 QUILOCARNE MOÍDA - Marca.: jw 29,500 2.950,00

Carne Bovina - tipo moída dianteira de 1º qualidade, sem 
osso tipo paletaou, acém, sem pelanca, sem gordura, 
congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e 
ação de micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, 
aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa 
cor própria da espécies sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas odor próprio. Partes do boi: Coxão mole, acém, 
coxão duro, alcatra, contra-filé, patinho.
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010072 150,0000 QUILOCARNE DE 2ª SEM OSSO - Marca.: jw 21,500 3.225,00

Partes do boi: Acém, capa de contra filé, paleta grossa e 
fina, cabeça de lombo, maminha, costela, músculo, fraldinha, 
ponta de agulha. Características do Produto: Carne bovina 
de 2ª sem ossos sem aponeuroses proveniente de animais 
sadios manipulados em condições Higiênicas satisfatórias, 
aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa 
cor própria da espécies sem peles, sem gordura, sem 
nervos, sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor 
próprio.

010073 150,0000 MAÇOSCHEIRO VERDE - Marca.: jw 3,750 562,50

Maço com folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

010074 30,0000 QUILOCHUCHU - Marca.: jw 12,000 360,00

Lavado, liso, de primeira, firme e intacta, sem lesões de 
origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, 
sem manchas, sem fungos.

010075 5,0000 UNIDADECOMINHO - Marca.: marata 2,750 13,75

Embalagem de 100 Gramas, em pó, de boa qualidade para o 
consumo, com prazo de validade e fabricação.

010076 15,0000 UNIDADECOMPOTA DE ABACAXI - Marca.: mariza 12,750 191,25

De primeira qualidade para o consumo, com prazo de 
fabricação e validade, embalagem com 450 gramas . Doce de 
abacaxi, em calda, embalagem com no minimo 450g, 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.

010077 15,0000 UNIDADECOMPOTA DE FIGO - Marca.: mariza 12,500 187,50

Doce de figo, em calda, embalagem com no minimo 450g, 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.

010078 2,0000 UNIDADECOMPOTA DE GOIABA - Marca.: mariza 12,500 25,00

De primeira qualidade para o consumo, com prazo de 
fabricação e validade, embalagem com 400 gramas .

010079 15,0000 UNIDADECOMPOTA DE PÊSSEGO - Marca.: MARIZA 12,500 187,50

Doce de pêssego, em calda, embalagem com no minimo 450g, 
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.

010080 13,0000 UNIDADECORANTE TIPO URUCUM - Marca.: mariza 3,500 45,50
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Em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, 
limpos, dessecados e moídos, de coloração amarela, com 
aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente. 
Pacote com 100g. Apresentar laudo bromatológico.

010081 13,0000 UNIDADECORANTE TIPO AÇAFRÃO - Marca.: marisa 4,000 52,00
Em pó fino homogêneo, obtido da raiz açafrão, limpos, 
dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto 
com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente. 
Pacote com 100g. Apresentar laudo bromatológico.

010082 75,0000 MAÇOSCOUVE REGIONAL - Marca.: jw 12,000 900,00

Maço com folhas verdes sem presença de folhas 
amareladas, sem danos físicos oriundos dom manuseio e 
transporte isentos de sujidades, parasitas e larvas, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme intacto, devendo 
ser bem desenvolvido.

010083 100,0000 QUILOCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO - Marca.: perdigao 15,000 1.500,00

Semi-processado. Congelado, coxa e sobrecoxa, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 
parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, 
transparente atóxico, sem tempero, de boa qualidade, com 
prazo de fabricação e validade visível.

010084 27,0000 UNIDADECRAVO DA ÍNDIA - Marca.: mariza 7,000 189,00

Embalagem plástica de 100 gramas, com data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo 12 meses, informações 
contidas na embalagem.

010085 55,0000 UNIDADECREME DE LEITE - Marca.: piracanjuba 6,000 330,00

Embalagem de 200 gramas. Creme de leite, leite em pó 
desnatado e estabilizantes goma, xantana, goma jataí, goma 
guar, carragena, fosfato dissódico e citrato de sódio. 
Homogeneizada, não contém glutén.

010086 13,0000 UNIDADEDOCE DE BATATA DOCE - Marca.: ole 9,000 117,00

Marrom glacê. Embalagem de 600 gramas, com prazo de 
validade e fabricação visível.

010087 41,0000 UNIDADEDOCE DE GOIABA - Marca.: ole 9,000 369,00

Embalagem contendo no mínimo 500 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 
Normativa nº 9/78-ANVISA.

010088 13,0000 UNIDADEDOCE DE LEITE - Marca.: frimesa 6,500 84,50

Embalagem com no mínimo 500 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos-
CNN/PA.

010089 13,0000 UNIDADEDOCE DE BANANA - Marca.: ole 9,000 117,00
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Embalagem individual com no minimo 200 grama, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 
da CNN/PA.

010090 55,0000 UNIDADEERVILHA EM CONSERVA - Marca.: ole 4,000 220,00
Embalagem de 200 Gramas. Ervilha, água e sal. De boa 
qualidade. Não contém glúten.

010091 25,0000 UNIDADEEXTRATO DE TOMATE - Marca.: mariza 4,500 112,50

Ingredientes Tomate, Açúcar e Sal. Embalagem de 190 
Gramas. Com data de fabricação e prazo de validade.

010092 50,0000 UNIDADEFARINHA DE ARROZ FLOCADA DE 500 GR - Marca.: sinha 6,000 300,00

Bem preparada e de boa qualidade com cor, cheiro e sabor, 
de colheita recente, sem nenhum tipo material terroso e 
sujidades, 100% de fécula natural de arroz, embalada em 
saco plástico, com prazo de validáde visível.

010093 27,0000 UNIDADEFARINHA DE MILHO FLOCADA DE 500 GR - Marca.: sinha 4,500 121,50

Bem preparada e de boa qualidade com cor, cheiro e sabor, 
de colheita recente, sem nenhum tipo material terroso e 
sujidades, 100% de fécula natural de milho, embalada em 
saco plástico, com prazo de validáde visível.

010094 27,0000 UNIDADEFARINHA DE ROSCA DE 500 GR - Marca.: MARIZA 7,500 202,50

Bem preparada e de boa qualidade com cor, cheiro e sabor, 
sem nenhum tipo material terroso e sujidades, 100% natural, 
embalado em saco plástico, com prazo de validáde visível.

010096 100,0000 PACOTEFEIJÃO BRANCO - Marca.: tio beto 7,000 700,00

Tipo I, classe branco, novo, constituído de grãos inteiros e 
sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies. Embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Pacote de 1 kg.

010097 200,0000 PACOTEFEIJÃO CARIOQUINHA - Marca.: tio beto 8,000 1.600,00

Tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante.

010098 150,0000 QUILOFRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO - Marca.: 
perdigao

11,000 1.650,00
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Semi-processado, congelado, inteiro eviscerado, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 
parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, 
transparente atóxico, sem tempero, de primeira qualidade.

010099 50,0000 PACOTEFUBÁ DE MILHO - Marca.: MARIZA 7,500 375,00
Fino e enriquecido com ferro e ácido fólico. De boa qualidade 
para consumo, com data de fabricação e validade na 
embalagem de 500 gramas

010100 13,0000 QUILOGENGIBRE DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca.: jw 10,000 130,00

De primeira qualidade. In Natura, apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNN/PA.

010101 55,0000 QUILOLARANJA - Marca.: ajos frescos 7,000 385,00

Fresca, tamanho mediano, cor amarela laranjada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos 
de fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.

010107 82,0000 UNIDADELEITE CONDENSADO - Marca.: piracanjuba 6,900 565,80

Embalagem de 395 gramas. Leite fluído padronizado, açúcar 
e lactose. Não contém glutén.

010108 55,0000 UNIDADELEITE DE CÔCO - Marca.: bom coco 6,500 357,50

Garrafa de vidro com 500 ml, livre de insetos, micro-
organismos ou outra impureza que venha a comprometer o 
armazenamento e a saúde humana. Validade mínima de 120 
dias da data de entrega do produto.

010110 150,0000 PACOTELEITE EM PÓ INTEGRAL - Marca.: cclg 6,500 975,00

Contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes 
plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo no mínimo 200 gramas. Acondicionados 
em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e 
resistente. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Inspecionado pelo 
Ministério da Agricultura. Embalagem protetora, pacote de 
200 gramas.

010111 55,0000 QUILOLIMÃO - Marca.: jw 6,900 379,50

Fresco, cor verde, com aspecto, cor e cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
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de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

010113 82,0000 QUILOLINGUIÇA SUÍNA PAIO - Marca.: perdigao 30,000 2.460,00
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as Portárias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância 
Sanitária n.5504/99.

010114 82,0000 QUILOLINGUICA SUÍNA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA - Marca.: 
perdigao

28,000 2.296,00

Embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, 
da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei 
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.

010115 82,0000 QUILOLINGUIÇA TIPO TOSCANA/BOVINA - Marca.: perdigao 24,500 2.009,00

Adequada para o consumo. Resfriada, acondicionada em 
plástico e com prazo de validade e fabricação.

010116 82,0000 QUILOLINGUIÇA TIPO TOSCANA DE FRANGO - Marca.: perdigao 29,250 2.398,50

Adequada para o consumo. Resfriada, acondicionada em 
plástico e com prazo de validade e fabricação.

010117 82,0000 QUILOLINGUIÇA TIPO TOSCANA MISTA - Marca.: PERDIGÃO 28,500 2.337,00

Adequada para o consumo. Resfriada, acondicionada em 
plástico e com prazo de validade e fabricação.

010121 237,0000 UNIDADEMAÇÃ - Marca.: ajos frescos 1,500 355,50

In natura e 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. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

010122 237,0000 PACOTEMACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Marca.: hileia 5,250 1.244,25

Vitaminado, tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais 
substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais 
sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, 
Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.

010123 200,0000 PACOTEMACARRÃO TIPO PARAFUSO - Marca.: hileia 5,250 1.050,00
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Vitaminado, tipo parafuso, cor amarela, obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais 
substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais 
sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, 
Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.

010124 75,0000 UNIDADEMAIONESE - Marca.: primor 7,100 532,50
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com 
a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e 
Padrões para Alimentos - CNNPA. Pote com 250 gramas.

010125 150,0000 QUILOMAMÃO - Marca.: fazendinha 7,900 1.185,00

50% maduro 50% verde, com casca firme, não ter 
rachaduras, partes escuras ou machucados, nem picada de 
insetos.

010126 50,0000 QUILOMARACUJÁ - Marca.: ajos frescos 4,500 225,00

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. De primeira qualidade, In natura.

010127 100,0000 UNIDADEMARGARINA COM 250 GRAMAS - Marca.: primor 4,500 450,00

Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de 
sal., em potes de polipropileno com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

010128 75,0000 UNIDADEMARGARINA COM 500 GRAMAS - Marca.: primor 6,500 487,50

Embalagem de 500 gramas. Óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, sal (3%), leite em pó desnatado e/ou 
soro de leite em pó. Estabilizante: Mono e diglicerideos, 
lecitina de soja estéreis de poliglicerol; Conservadores: 
Sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma idêntico 
ao natural de manteiga, acidulante ácido lático, 
antioxidantes EDTA-cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico, 
corante natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural. 
Betacarotina e vitamina A (1.500 U.I./100gr.). Não contém 
glúten e com validade mínima de seis (06) meses.

010129 75,0000 UNIDADEMARGARINA COM 01 KG - Marca.: primor 8,500 637,50

Embalagem de 01 quilo. Óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, sal (3%), leite em pó desnatado e/ou 
soro de leite em pó. Estabilizante: Mono e diglicerideos, 
lecitina de soja estéreis de poliglicerol; Conservadores: 
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Sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma idêntico 
ao natural de manteiga, acidulante ácido lático, 
antioxidantes EDTA-cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico, 
corante natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural. 
Betacarotina e vitamina A (1.500 U.I./100gr.). Não contém 
glúten e com validade mínima de seis (06) meses.

010130 50,0000 QUILOMELANCIA - Marca.: ajos frescos 10,000 500,00
Fresca, cor amarela esverdeada, com aspecto, cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

010131 50,0000 QUILOMELÃO - Marca.: ajos frescos 10,000 500,00

In natura, fresca e de boa qualidade. Frutos com 70 a 80% 
de maturação climatizada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

010132 50,0000 QUILOMEXERICA REGIONAL - Marca.: ajos frescos 9,500 475,00

In natura, fresca e de boa qualidade. Frutos com 70 a 80% 
de maturação climatizada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

010133 112,0000 PACOTEMILHARINA - Marca.: sinha 3,750 420,00

Pacote de 500 gramas. Farinha de milho flocado enriquecido 
com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Contendo na 
embalagem data de fabricação e validade. De primeira 
qualidade para o consumo.

010134 112,0000 UNIDADEMILHO BRANCO - Marca.: sinha 4,250 476,00

Embalagem com no mínimo 500 gramas, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, 
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde.

010135 125,0000 PACOTEMILHO DE PIPOCA - Marca.: sinha 5,000 625,00

Embalagem de 500 gramas e de primeira qualidade, 
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e outras 
misturas de espécies, acondicionados em saco plástico, com 
prazo de validade.

010136 75,0000 UNIDADEMILHO VERDE EM CONSERVA - Marca.: ole 3,900 292,50

Milho verde s salmoura (água e sal). Sem conservantes. 
Embalagem contendo 300 gramas líquidos e 200 gramas 
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010137 75,0000 QUILOMORTADELA DE FRANGO - Marca.: perdigao 9,900 742,50
Carne mecanicamente separada de aves, gordura de aves, 
Amido, água, proteína de soja, miúdos de aves (pode conter 
fígado, moela e/ou coração), sal, carne de aves, açúcar e 
alho, não contém Glúten. De primeira qualidade, com 
validade mínima de 6 meses.

010138 70,0000 QUILOMORTADELA DE PORCO - Marca.: perdigao 10,000 700,00

Carne mecanicamente separada de porco, gordura de suíno, 
pele suína, amido, água, proteína de soja, miúdos suínos 
(pode conter fígado, língua, rim e/ou coração), sal, carne 
suína, açúcar e alho, não contém Glúten. De primeira 
qualidade, com validade mínima de 6 meses.

010139 55,0000 UNIDADEMUCILON ARROZ E AVEIA - Marca.: NESTLE 9,500 522,50

Farinha de arroz, açúcar, farinha de Aveia, extrato de malte, 
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina 
A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. 
Embalagem de 400 gramas.

010140 55,0000 UNIDADEMUCILON DE ARROZ - Marca.: NESTLE 9,500 522,50

Farinha de arroz enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato 
de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina 
A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. 
Embalagem de 400 gramas. Têm traços de leite.

010141 55,0000 UNIDADEMUCILON DE MILHO - Marca.: NESTLE 9,500 522,50

Farinha de milho, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de 
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato 
de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido 
fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém glúten. 
Contém traços de leite. Embalagem de 400 gramas.

010142 55,0000 UNIDADEMUCILON MULTICEREAIS - Marca.: NESTLE 9,500 522,50

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha 
de arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina 
A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. 
Embalagem de 400 gramas.

010143 150,0000 UNIDADEÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA - Marca.: concordia 9,050 1.357,50

Refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo naturalmente 
ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica de 900ml, não 
amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
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010144 27,0000 UNIDADEÓREGANO - Marca.: mariza 4,600 124,20
Embalagem de 20 gramas. De primeira qualidade. Embalagem 
com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de 
validade.

010145 2.250,0000 UNIDADEOVOS DE GALINHA - Marca.: granjas primavera 1,400 3.150,00

Tamanho médio livre de rachaduras e sujidades, com peso 
unitário de aproximadamente 50 gramas.

010146 1.250,0000 UNIDADEPÃO BRANCO-FRANCÊS - Marca.: jw 1,150 1.437,50

Farinha de trigo, água, sal, açúcar e gordura vegetal. Com o 
miolo revestido por uma casca fina e levemente crocante.

010150 125,0000 QUILOPEITO DE FRANGO COM OSSO - Marca.: perdigao 15,900 1.987,50

Congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, 
da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99, da Lei 
Municipal/Vigilância Sanitária nº 5504/99 e Resolução RDC 
nº 13 de 02/01/2001.

010152 82,0000 QUILOPEITO DE FRANGO EM FILÉ - Marca.: perdigao 16,000 1.312,00

Sem osso, semi-processado. Peito congelado, eviscerado, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 
parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, 
transparente atóxico.

010155 25,0000 QUILOPEPINO - Marca.: jw 8,750 218,75

Fresco, cor esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

010160 25,0000 QUILOPIMENTA DE CHEIRO - Marca.: jw 3,250 81,25

Pimenta de cheiro, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

010161 13,0000 UNIDADEPIMENTA DO REINO MOIDA - Marca.: mariza 3,000 39,00

Embalagem com 100 gramas, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, de acordo com Resolução 12/78 da CNNPA.

010165 75,0000 QUILOPIMENTÃO - Marca.: fazendinha 7,750 581,25

In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
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010172 225,0000 UNIDADEPIRULITO - Marca.: dori 9,750 2.193,75

Pacote com 500 gramas. de primeira qualidade, com data de 
fabricação e validade.

010175 55,0000 QUILOPOLVILHO AZEVEDO - Marca.: MARIZA 10,500 577,50

De primeira qualidade, com prazo de fabricação e validade.
010178 55,0000 QUILOPOLVILHO DOCE - Marca.: mariza 7,750 426,25

De primeira qualidade, com prazo de fabricação e validade.
010182 100,0000 QUILOPRESUNTO MAGRO - Marca.: perdigao 30,000 3.000,00

Presunto cozido sem capa de gordura. Fatiado em Kg. De 
primeira qualidade para consumo.

010187 125,0000 QUILOQUEIJO REGIONAL - Marca.: JW 24,000 3.000,00

Regional. Sem impurezas, fresco e de boa qualidade para o 
consumo.

010188 250,0000 UNIDADEREFRIGERANTE SABOR COLA - Marca.: parana 7,750 1.937,50

Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.
010190 250,0000 UNIDADEREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - Marca.: parana 7,750 1.937,50

Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.
010191 250,0000 UNIDADEREFRIGERANTE SABOR LARANJA - Marca.: parana 7,750 1.937,50

Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.
010192 250,0000 UNIDADEREFRIGERANTE SABOR LIMÃO - Marca.: parana 7,750 1.937,50

Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.
010195 75,0000 QUILOREPOLHO - Marca.: fazendinha 6,250 468,75

De boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem 
física, rachaduras, cortes, tamanho e conformação uniforme.

010197 50,0000 QUILOREPOLHO ROXO - Marca.: AJOS FRESCOS 8,500 425,00

De boa qualidade, sem impurezas e fresco.
010198 125,0000 PACOTEBOLACHA DE ROSCA DOCE SEM RECHEIO ASSADA - Marca.: hileia 6,000 750,00

Embalagem de 500 gramas. Fabricada com matéria-prima de 
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNN/PA. Vários sabores.

010199 75,0000 UNIDADEROSQUINHA DE SABOR COCO - Marca.: HILÉIA 6,250 468,75

Embalagem de 500 gramas. Fabricada com matéria-prima de 
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNN/PA.

010202 25,0000 QUILOSAL REFINADO - Marca.: venesa 1,500 37,50

Embalagem de 1 kg. Cloreto de sódio, iodato de potássio e 
anti-umectante INS 535, moído iodada. Não contém glúten.

010204 75,0000 QUILOSALSICHA MISTA - Marca.: perdigao 24,000 1.800,00

Carne bovina/suína, resfriada, acondicionada em plástico e 
com prazo de validade. De primeira qualidade.

010207 112,0000 UNIDADESALSICHA EM CONSERVA - Marca.: anglo 13,500 1.512,00

Carne mecanicamente separada de aves, água e carne 
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bovina, miúdo bovino (coração), proteína de soja, sal, fécula 
de mandioca. Sem glúten, deverá ter fechamento em lata, 
apresentar rótulo de acordo com as normas da ANVISA.

010209 75,0000 UNIDADESARDINHA - Marca.: pescador 4,750 356,25
Embalagem de 125 gramas. Sardinha água de constituição 
(do próprio suco). conservada em óleo de soja, embalagem 
sem violação, integras e limpas.

010210 75,0000 UNIDADESELETA DE LEGUMES - Marca.: ole 4,500 337,50

Enlatada e reidratada à base de vegetais 
descascados/cortados/íntegros/cozidos. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Embalagem de 200 gramas. 
Sem conservantes.

010211 55,0000 PACOTESOPÃO VÁRIOS SABORES - Marca.: KNOR 5,750 316,25

Embalagem de 500 gramas e de primeira qualidade.
010212 75,0000 UNIDADESUCO DE GARRAFA SABOR ACEROLA - Marca.: jandaia 7,000 525,00

Suco integral de Acerola, Água, Suco concentrado de 
Acerola, Conservadores: Metabissulfino e Benzoato de 
Sódio; Acidulante: Ácido Cítrico; Aromatizante: Aroma 
idêntico ao natural de Acerola; Corante natural Carmin; 
Estabilizante: Pectina e Goma Xantana. Não contém Glúten. 
Sem adição de Açúcar Pasteurizado e Homogeneizado, não 
Fermentado, Não alcóolico.

010213 87,0000 UNIDADESUCO DE GARRAFA SABOR CAJU - Marca.: jandaia 7,000 609,00

Polpa de Caju (min. 55%), Água, Suco concentrado de Caju, 
Conservadores: Metabissulfino e Benzoato de Sódio; 
Acidulante: Ácido Cítrico; Aromatizante: Aroma idêntico ao 
natural de Caju; Corante natural Carmin de Cochonilhe; 
Estabilizante: Pectina e Goma Xantana. Não contém Glúten. 
Sem adição de Açúcar, Pasteurizado e Homogeneizado, não 
Fermentado, Não alcóolico.

010214 75,0000 UNIDADESUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA - Marca.: jandaia 7,000 525,00

Suco integral de Goiaba, Água, Suco concentrado de 
Goiaba, Conservadores: Metabissulfino e Benzoato de 
Sódio; Acidulante: Ácido Cítrico; Aromatizante: Aroma 
idêntico ao natural de Goiaba; Corante natural Carmin; 
Estabilizante: Pectina e Goma Xantana. Não contém Glúten. 
Sem adição de Açúcar, Pasteurizado e Homogeneizado, não 
Fermentado, não Alcóolico.

010215 75,0000 UNIDADESUCO DE GARRAFA SABOR MANGA - Marca.: jandaia 7,000 525,00

Suco integral de manga, água, suco concentrado de manga. 
Conservadores: Metabissulfino e benzoato de sódio; 
Acidulante: Ácido cítrico; Aromatizante: Aroma idêntico ao 
natural de manga; Corante natural carmin; Estabilizante: 
Pectina e goma xantana. Não contém glúten. Sem adição de 
açúcar, pasteurizado e homogeneizado, não fermentado, não 
alcoólico.

010216 75,0000 UNIDADESUCO DE GARRAFA SABOR PESSEGO - Marca.: jandaia 7,000 525,00
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Suco integral de Pêssego, Água, Suco concentrado de 
Pêssego. Conservadores: Metabissulfino e Benzoato de 
Sódio; Acidulante: Ácido Cítrico; Aromatizante: Aroma 
idêntico ao natural de Pêssego; Corante natural Carmin; 
Estabilizante: Pectina e goma Xantana. Não contém Glúten. 
Sem adição de Açúcar Pasteurizado e Homogeneizado, não 
Fermentado, não Alcoólico.

010217 2,0000 UNIDADETEMPERO COMPLETO - Marca.: arisco 4,400 8,80
Embalagem de 300 gramas. Com água, sal, alho e sem 
adição de pimenta.

010218 100,0000 QUILOTOMATE - Marca.: fazendinha 6,900 690,00

De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, sem 
manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, classificada como 
legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo.

010219 112,0000 PACOTETRIGO COM FERMENTO - Marca.: mirela 6,000 672,00

De boa qualidade. Embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, ferro 
e ácido fólico (Vitamina B9), sal e fermento químico 
(pirofosfato, ácido de sódio de bicarbonato de sódio e 
fosfato monocalcico). Contém Glúten.

010220 112,0000 PACOTETRIGO SEM FERMENTO - Marca.: mirela 6,000 672,00

Embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9), sem Fermento, de boa qualidade, contém 
Glúten.

010221 37,0000 UNIDADEVINAGRE - Marca.: marata 4,250 157,25

De alcóol, branco, isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material 
terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em 
frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente 
fechado. Embalagem de 750 ml.

010824 27,0000 QUILOAPRESUNTADO FATIADO - Marca.: perdigao 30,000 810,00

Fatias finas em torno de 20g cada. Deverá apresentar 
coloração, odor e aspectos característicos. Contendo na 
embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 03 (três) dias, a contar da data de 
entrega.

010828 55,0000 PACOTEBOLACHA DOCE MAIZENA - Marca.: hileia 6,500 357,50

Composição básica:Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, amido, soro de leite, sal, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato 
ácido de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e 
melhorador de farinha metabissulfito de sódio. CONTÉM 
GLÚTEN. Acondicionada em pacotes de polipropileno, 
atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e 
embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
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identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.

010829 200,0000 PACOTEBOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER - Marca.: hileia 6,000 1.200,00
Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados 
em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante.

010839 75,0000 QUILOCHARQUE BOVINO,QUILO - Marca.: favorito 38,000 2.850,00

Charque bovino: Pacote com 1 kg. Preparado com Carne 
bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, 
seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais 
estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 
resistente. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

010840 137,0000 QUILOFARINHA DE MANDIOCA REGIONAL - Marca.: jw 7,500 1.027,50

Fina, seca, branca ou amarela, deverá ser fabricada a partir 
de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e 
parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, 
transparente, resistente, termosoldado, com capacidade 
para 1 kg; Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 
transparente, termossoldado ou fechado com fita adesiva 
plastificada. Com Prazo de validade: mínimo de 9 meses.

010930 27,0000 UNIDADEFARINHA LÁCTEA - Marca.: nestle 10,000 270,00

Sabor natural, ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, 
minerais, sal e aromatizantes, contendo glúten. Valor 
nutricional em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g de 
proteína e 2,5g de lipídio. Embalagem pote de polietileno ou 
lata de alumínio com 400 gramas.

010945 27,0000 UNIDADECANELA EM PÓ - Marca.: mariza 5,000 135,00

Embalagem com 100 gramas.
066499 25,0000 CAIXACAIXA DE BOMBONS SORTIDOS - Marca.: GAROTO 11,000 275,00

caixa com peso liq. 355g, bombons de chocolate sabor 
variados

067122 75,0000 UNIDADECARNE BOVINA EM CONSERVA DESFIADA E DE CORTAR - Marca.: 
BORDON

22,000 1.650,00

Carne Bovina, Gordura Bovina, Tendão Bovino, Caldode 
Carne, Farinha de Arroz e Milho, Condim, Estabilizantes, 



Processo de compra Pregão nº 008/2021

Pag.:
Governo Municipal de Senador José Porfírio
Pará 1RELAÇÃO DE ITENS DO ADITIVO

CONTRATO Nº 20210053     ADITIVO Nº  1
CONSOLIDADO
CONTRATADO : L. A. DE SOUSA COMERCIO

Descrição Quant. /Unidade Preço unitárioCódigo Preço total
Espessantes, Realçador de Sabor. Não contém glúten. 
embalagem com 320g, lata,

rpt36

112.916,30Total geral .... :
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