
 

 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 
Solicitação de Compra - SMAS/CP 

 

            Concórdia do Pará, 22 de Maio de 2020.  

Da: Secretaria Municipal de Assistência 

Social  

Para: Departamento de Licitação e Compras 

 

Assunto: Solicitação de Cestas Básicas contendo gêneros alimentícios. 

 

Senhora Presidente, 

 

Venho por meio desta dar ciência da necessidade da Aquisição de 1000 cestas 

montadas, contendo alimentação básica para doação às famílias em vulnerabilidade social 

atingidas diretamente pelas restrições impostas no enfrentamento à pandemia decorrente do 

Novo Corona Vírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de Assistência Social de 

Concórdia do Pará.  

 

Considerando a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), da 

situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia, configurando risco 

potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se 

limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; 

Considerando as Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);  

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

Considerando o Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Pará;  

Considerando o Decreto nº 06, de 08 de Abril de 2020, do Governo do Municipal de 

Concórdia do  Pará; 

Considerando o disposto na Lei Municipal n° 851 de 22 de junho 2017; 

Considerando a Portaria MC n° 337 de 24 de março de 2020, que dispõe de acerca  de 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavirus, COVID-19, âmbito do Sistema Único de Assistência Social; 

Considerando que o município de Concordia do Pará se localiza a 170 km da Capital, e 

atualmente possui de acordo IBGE 2018, estimada mente 33.138 habitantes, moradores 

fixos;  

Considerando que o município possui em torno de 97 Comunidades Rurais, 20 bairros 

Urbanos, onde a maioria dessas famílias são consideradas de baixa renda que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social, e algumas famílias em situação de miséria.  

Considerando a necessidade de mitigar o impacto das medidas preventivas contra a 

transmissão do novo Coronavírus (COVID-19) na economia concordiense, principalmente por 

tratar-se de município que possui muitas famílias de baixa renda em situação de 

vulnerabilidade social , e devido isolamento social a cidade está num momento crítico 

Considerando finalmente, a necessidade resguardando as condições mínimas de dignidade 

humana mediante o fornecimento de alimentação básica emergencial as famílias de baixa 

renda do município em situação de vulnerabilidade social. 

 

SOLICITO:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 
 

1.  A compra de 1000 cestas montadas, contendo alimentação básica para doação às famílias 

em vulnerabilidade social atingidas diretamente pelas restrições impostas no enfrentamento ao 

COVID-19. 

Segue abaixo planilha contendo Itens, descrição, unidades, quantidades e preços de cada 

item que deverá conter em cada cesta básica, conforme pesquisa de preços realizada por esta 

Secretaria: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNIT V. TOTAL 

1 

AÇUCAR CRISTALIZADO 

Especificação: na cor branca, sacarose de cana de açúcar, 

embalagem de1 Kg, em polietileno, contendo data de 

fabricação e com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Quilo            2 R$ 2,60 R$ 5,20 

2 

ARROZ TIPO 2  

Especificação: tipo 2, Pacote de 1kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

contendo data de fabricação e com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Quilo 2 R$ 2,95 R$ 5,90 

3 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 

Especificação: Embalagem plástica de 400g, embalagem 

primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de   

biscoito, contendo data de fabricação e com prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 

Pacote 1 R$ 4,70 R$ 4,70 

4 

CAFÉ EM PÓ 250G. 

Especificação: Café torrado e moído, tradicional, com 

identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data da fabricação e validade. 

Deverá constar na embalagem, selo da ABIC - Associação 

Brasileira da Indústria de Café, contendo data de fabricação 

e com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pacote 1 R$ 3,95 R$ 3,95 

5 

CARNE BOVINA ENLATADA. Especificação: FIAMBRE DE 

CARNE BOVINA ENLATADA 320 gramas, informar dados 

nutricionais, marca, data de validade e número do lote, 

contendo data de fabricação e com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Lata  1 R$ 4,28 R$ 4,28 

 

FARINHA DE MANDIOCA 

Especificação: Tipo d'agua, embalagem plástica de 1KG, 

contendo data de fabricação e com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Quilo 2 R$ 3,80 R$ 7,60 

7 

FEIJÃO CARIOQUINHA. 

Especificação: Embalagem de 1 kg, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

contendo data de fabricação e com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Quilo 1 R$ 5,80 R$ 5,80 

8 

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO. 

Especificação: Contendo 500 gramas, com identificação do 

produto, Marca do fabricante, contendo data de fabricação 

e com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pacote 1  R$ 1,70 R$ 1,70 

9 

LEITE EM PÓ COMPOSTO 200g. 

Especificação: Embalagem em pacote plástico e 

aluminizado, limpos, não violados, resistentes, contendo 

200g,  contendo data de fabricação e com prazo de validade 

não inferior a 180 dias. 

Pacote 1 R$ 2,45 R$ 2,45 
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10 

MACARRÃO INSTANTÂNEO 85g. 

Especificação: Pacote de 85g, contendo data de fabricação e 

com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pacote 1 R$ 0,95 R$ 0,95 

11 

MARGARINA 250G. 

Especificação : MARGARINA C/ SAL. Embalagem de 250 gr. 

O produto deve ser isento de gorduras trans e conter no 

mínimo 60% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor  e cor 

peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e 

de outras  características indesejáveis, com recomendação 

para uso culinário - embalagem de  polietileno leitoso e 

resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 

Deverá apresentar validade mínima de 180 dias a partir da 

data de entrega. com registro no ministério da agricultura, 

SIF/DIPOA. 

Unidade 1 R$ 2,10 R$ 2,10 

12 

MORTADELA CARNE SUÍNA. 

Especificação: Tubo de 500g, primeira qualidade, sem 

gordura, resfriada, embutida em plástico polietileno natural, 

pronta para o consumo, Tempero acentuado, sabor e aroma 

característicos de mortadelas, Consistência firme. 

Temperatura: no recebimento o  produto deverá estar com 

até 10ºC. Declarar marca e informar valores nutricionais, 

data de validade, número do lote. Com validade mínima de 

60 dias. 

Unidade 1 R$ 3,40 R$ 3,40 

13 

ÓLEO DE SOJA REFINADO. 

Especificação: Garrafas pet de 900 ml, contendo data de 

fabricação e com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Garrafa 1 R$ 4,18 R$ 4,18 

14 

SALSICHA EM LATA TIPO VIENA. 

Especificação: Lata de 300gr, contendo data de fabricação e 

com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Lata 1 R$ 2,15 R$ 2,15 

Valor total de cada Cesta Básica :  R$54,36  (Cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos). 

 

Valor total para a aquisição de 1000 Cestas Básicas: R$54.360,00 (Cinquenta e quatro mil trezentos 

e sessenta reais). 

 

Atenciosamente,  

 

 

CARMEM 
LUCIA 
GUIMARAES 
SANTIAGO:26
857928215

Assinado de 
forma digital por 
CARMEM LUCIA 
GUIMARAES 
SANTIAGO:26857
928215



COMERCIAL QUARESMA
Comercial de Alimentos Cleverland Eireli

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REF.: PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 20/05/2020.

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL MARCA QTD

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 UND

CESTA BÁSICA MONTADA, embaladas em 
fardos transparentes, constituída dos 
produtos abaixo relacionados: 1000 58,30 58300,00

1.1

KG

AÇUCAR CRISTALIZADO Especificação: na cor 
branca, sacarose de cana de açúcar, embalagem 
de1 Kg, em polietileno, contendo data de 
fabricação e com prazo de validade não inferior a 
180 dias.

GUARA 
NY

2

2,80 5,60

1.2

KG

ARROZ TIPO 2 Especificação: tipo 2, Pacote de
1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes, A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, contendo data de fabricação e com
prazo de validade não inferior a 180 dias.

TIO 
URBAN

O
2

3,25 6,50

1.3

PCT

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 
Especificação: Embalagem plástica de 400g, 
embalagem primária plástica dupla com 2 ou 4 
carreiras de biscoito, contendo data de fabricação 
e com prazo de validade não inferior a 180 dias 

TRIGO 
LINO

1

4,90 4,90

1.4

PCT

CAFÉ EM PÓ 250G.Especificação: Café torrado e 
moído, tradicional, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data da fabricação e validade. Deverá 
constar na embalagem, selo da ABIC - 
Associação Brasileira da Indústria de Café, 
contendo data de fabricação e com prazo de 
validade não inferior a 180 dias.

STA 
CLARA

1

4,20 4,20

1.5

LATA

CARNE BOVINA ENLATADA. Especificação:
FIAMBRE DE CARNE BOVINA ENLATADA 320
gramas, informar dados nutricionais, marca, data
de validade e número do lote, contendo data de
fabricação e com prazo de validade não inferior a
180 dias. 

TARGE
T

1

4,45 4,45

1.6

KG

FARINHA DE MANDIOCA Especificação: Tipo 
d'agua, embalagem plástica de 1KG, contendo 
data de fabricação e com prazo de validade não 
inferior a 180 dias.

G.LOPE
S

2

4,20 8,40

1.7

KG

FEIJÃO CARIOQUINHA. Especificação:
Embalagem de 1 kg, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, contendo
data de fabricação e com prazo de validade não
inferior a 180 dias.

TIO 
URBAN

O
1

6,15 6,15

OBJETO: Aquisição de 1000 cestas montadas, contendo alimentação básica para doação às famílias 
em vulnerabilidade social  atingidos diretamente pelas restrições impostas no enfrentamento ao 
COVID-19

Trav. Franklin de Menezes, s/n.º - São João do Outeiro – Belém-PA – Fone: (91) 3215-3050 

email: comercialquaresma2019@outlook.com

CNPJ n.º 31.522.503/0001-50 – Inscrição Estadual n.º  15.616.946-0
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1.8

PCT

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO. Especificação:
Contendo 500 gramas, com identificação do
produto, Marca do fabricante, contendo data de
fabricação e com prazo de validade não inferior a
180 dias. 

VITA 
MILHO

1

1,82 1,82

1.9

PCT

LEITE EM PÓ COMPOSTO 200g. Especificação:
Embalagem em pacote plástico e aluminizado,
limpos, não violados, resistentes, contendo 200g,
contendo data de fabricação e com prazo de
validade não inferior a 180 dias. 

CCGL 1

2,90 2,90

1.10
PCT

MACARRÃO INSTANTÂNEO 85g. Especificação:
Pacote de 85g, contendo data de fabricação e
com prazo de validade não inferior a 180 dias.

BRAN 
DINI

1
1,05 1,05

1.11

UND

MARGARINA 250G. Especificação : MARGARINA
C/ SAL. Embalagem de 250 gr. O produto deve
ser isento de gorduras trans e conter no mínimo
60% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos
de ranço e de outras  características indesejáveis, 
com recomendação para uso culinário -
embalagem de polietileno leitoso e resistente,
apresentando vedação adequada. Embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, Deverá apresentar
validade mínima de 180 dias a partir da data de
entrega. com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. 

DELINE 1

2,18 2,18

1.12

UND

MORTADELA CARNE SUÍNA. Especificação: 
Tubo de 500g, primeira qualidade, sem gordura, 
resfriada, embutida em plástico polietileno 
natural, pronta para o consumo, Tempero 
acentuado, sabor e aroma característicos de 
mortadelas, Consistência firme. Temperatura: no 
recebimento o  produto deverá estar com até 
10ºC. Declarar marca e informar valores 
nutricionais, data de validade, número do lote. 
Com validade mínima de 60 dias.

AMERI 
CANO

1

3,58 3,58

1.13

GARR

ÓLEO DE SOJA REFINADO. Especificação: 
Garrafas pet de 900 ml, contendo data de 
fabricação e com prazo de validade não inferior a 
180 dias.

CON 
CORDIA

1

4,32 4,32

1.14

LATA

SALSICHA EM LATA TIPO VIENA. 
Especificação: Lata de 300gr, contendo data de 
fabricação e com prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

TARGE
T

1

2,25 2,25

58,30

PRAZO DE ENTREGA: 05 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias

Comercial de Alimentos Cleverland

TOTAL DA PROPOSTA:

Trav. Franklin de Menezes, s/n.º - São João do Outeiro – Belém-PA – Fone: (91) 3215-3050 

email: comercialquaresma2019@outlook.com

CNPJ n.º 31.522.503/0001-50 – Inscrição Estadual n.º  15.616.946-0



L PINHEIRO DA SILVA EIRELI-EPP

COMERCIAL PINHEIRO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM UNID QTDE. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO V.UNIT. V.TOTAL

1 UNID. 1.000

CESTA BÁSICA MONTADA, embaladas em fardos

transparentes, constituída dos produtos abaixo

relacionados. 54,36 54360,00

1.1

Quilo           2

AÇUCAR CRISTALIZADO Especificação: na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, embalagem de1 Kg, em 

polietileno, contendo data de fabricação e com prazo de 

validade não inferior a 180 dias. (MARCA PRINCESA)
2,60 5,20

1.2

Quilo 2

ARROZ TIPO 2 Especificação: tipo 2, Pacote de 1kg em

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não

violados, resistentes, A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, contendo data de fabricação e

com prazo de validade não inferior a 180 dias.(MARCA

FAZENDA) 2,95 5,90

1.3

Pacote 1

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 

Especificação: Embalagem plástica de 400g, embalagem 

primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de biscoito, 

contendo data de fabricação e com prazo de validade não 

inferior a 180 dias (MARCA VITÓRIA)
4,70 4,70

1.4

Pacote 1

CAFÉ EM PÓ 250G.Especificação: Café torrado e moído, 

tradicional, com identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data da 

fabricação e validade. Deverá constar na embalagem, selo 

da ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café, 

contendo data de fabricação e com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. (MARCA DIÁRIO)
3,95 3,95

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS/ORÇAMENTO - OBJETO: Aquisição de 1000 cestas montadas, contendo 

alimentação básica para doação às famílias em vulnerabilidade social  atingidos diretamente pelas restrições impostas 

no enfrentamento ao COVID-19

DATA: 19/05/2020

R$54.360,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS.)

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro N 238 Loja 01 – Bairro: Castanheira, Belém – Pará

CEP: 66.645-001 Tel: (91) 98586-9994 - email: lpinheiro.comercial@outlook.com

CNPJ: 28.355.705/0001-40                       Inscrição Estadual: 15.573.177-7
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1.5

Lata 1

CARNE BOVINA ENLATADA. Especificação: FIAMBRE DE

CARNE BOVINA ENLATADA 320 gramas, informar dados

nutricionais, marca, data de validade e número do lote,

contendo data de fabricação e com prazo de validade não

inferior a 180 dias. (MARCA ANGLO)
4,28 4,28

1.6

Quilo 2

FARINHA DE MANDIOCA Especificação: Tipo d'agua, 

embalagem plástica de 1KG, contendo data de fabricação e 

com prazo de validade não inferior a 180 dias. (MARCA 

GAMA LOPES) 3,80 7,60

1.7

Quilo 1

FEIJÃO CARIOQUINHA. Especificação: Embalagem de 1

kg, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos,

não violados, resistentes, A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, contendo data de fabricação e

com prazo de validade não inferior a 180 dias.(MARCA

GAMA LOPES)
5,80 5,80

1.8

Pacote 1

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO. Especificação:

Contendo 500 gramas, com identificação do produto, Marca

do fabricante, contendo data de fabricação e com prazo de

validade não inferior a 180 dias. (MARCA MARIZA)
1,70 1,70

1.9

Pacote 1

LEITE EM PÓ COMPOSTO 200g. Especificação:

Embalagem em pacote plástico e aluminizado, limpos, não

violados, resistentes, contendo 200g, contendo data de

fabricação e com prazo de validade não inferior a 180 dias.

(MARCA POLY) 2,45 2,45

1.10

Pacote 1

MACARRÃO INSTANTÂNEO 85g. Especificação: Pacote

de 85g, contendo data de fabricação e com prazo de

validade não inferior a 180 dias.(MARCA MARATÁ)
0,95 0,95

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro N 238 Loja 01 – Bairro: Castanheira, Belém – Pará

CEP: 66.645-001 Tel: (91) 98586-9994 - email: lpinheiro.comercial@outlook.com

CNPJ: 28.355.705/0001-40                       Inscrição Estadual: 15.573.177-7
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1.11

Unidade 1

MARGARINA 250G. Especificação : MARGARINA C/ SAL.

Embalagem de 250 gr. O produto deve ser isento de

gorduras trans e conter no mínimo 60% de lipídios, aspecto,

cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar

isentos de ranço e de outras características indesejáveis,

com recomendação para uso culinário - embalagem de

polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação

adequada. Embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência, informações

nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade

mínima de 180 dias a partir da data de entrega. com registro

no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. (MARCA

MARGARETH)

2,10 2,10

1.12

Unidade 1

MORTADELA CARNE SUÍNA. Especificação: Tubo de 

500g, primeira qualidade, sem gordura, resfriada, embutida 

em plástico polietileno natural, pronta para o consumo, 

Tempero acentuado, sabor e aroma característicos de 

mortadelas, Consistência firme. Temperatura: no 

recebimento o  produto deverá estar com até 10ºC. Declarar 

marca e informar valores nutricionais, data de validade, 

número do lote. Com validade mínima de 60 dias.(MARCA 

AMERICANO)
3,40 3,40

1.13

Garrafa 1

ÓLEO DE SOJA REFINADO. Especificação: Garrafas pet 

de 900 ml, contendo data de fabricação e com prazo de 

validade não inferior a 180 dias. (MARCA ABC)
4,18 4,18

1.14

Lata 1

SALSICHA EM LATA TIPO VIENA. Especificação: Lata de 

300gr, contendo data de fabricação e com prazo de validade 

não inferior a 180 dias. (ODERICH) 2,15 2,15

54,36

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Belém-Pa, 19 de maio 2020.

___________________________________________

L. Pinheiro da Silva Eireli-EPP

CNPJ. 28.355.705/0001-40

RESPONSÁVEL: LUCIVALDO PINHEIRO DA SILVA.

RG: 6319373 –SSP/GO  -  CPF: 319.421.302-44

VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$54,36 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro N 238 Loja 01 – Bairro: Castanheira, Belém – Pará

CEP: 66.645-001 Tel: (91) 98586-9994 - email: lpinheiro.comercial@outlook.com

CNPJ: 28.355.705/0001-40                       Inscrição Estadual: 15.573.177-7



PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA 
LAURENO MOTA DE ARAÚJO ME 
CNPJ: 19.586.441/0001-45 INSC. EST. 15.436.809-1 

 

 

 

COTAÇÃO DE PREÇO EMPRESA: LAURENO MOTA DE ARAUJO 
A  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL 
 

 A empresa LAURENO MOTA DE ARAUJO, CNPJ: 19.586.441/0001-45 vem através deste, responder 

a solicitação de pesquisa de preços, Aquisição de 1000 cestas montadas, contendo alimentação básica para 

doação às famílias em vulnerabilidade social atingidas diretamente pelas restrições impostas no 

enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de 

Assistência Social de Concórdia do Pará.  

Item Descrição 
 

Unid. 
 

marca 
 

Quant. 
 

V. UNIT 
 

V. TOTAL 

1 

AÇUCAR CRISTALIZADO 
Especificação: na cor branca, sacarose de cana de 

açúcar, embalagem de1 Kg, em polietileno, contendo 
data de fabricação e com prazo de validade não inferior 
a 180 dias. 

Quilo            marilan 2  R$      3,40  R$         6,80  

2 

ARROZ TIPO 2  
Especificação: tipo 2, Pacote de 1kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, contendo data de fabricação e com prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

Quilo Du  2  R$      4,60  R$         9,20  

3 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 

Especificação: Embalagem plástica de 400g, 
embalagem primária plástica dupla com 2 ou 4 
carreiras de   
biscoito, contendo data de fabricação e com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pacote hileia 1  R$      5,00  R$         5,00  

4 

CAFÉ EM PÓ 250G. 
Especificação: Café torrado e moído, tradicional, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data da fabricação e 
validade. Deverá constar na embalagem, selo da ABIC 
- Associação Brasileira da Indústria de Café, contendo 
data de fabricação e com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

Pacote maratá 1  R$      5,20  R$         5,20  

5 

CARNE BOVINA ENLATADA. Especificação: FIAMBRE 
DE CARNE BOVINA ENLATADA 320 gramas, informar 

dados nutricionais, marca, data de validade e número 
do lote, contendo data de fabricação e com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Lata bordon  1  R$      7,08   R$        7,08  

6 

FARINHA DE MANDIOCA 
Especificação: Tipo d'agua, embalagem plástica de 
1KG, contendo data de fabricação e com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Quilo mariza 2  R$      5,00  R$        10,00  

7 

FEIJÃO CARIOQUINHA. 
Especificação: Embalagem de 1 kg, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, contendo data de fabricação e com prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

Quilo marlan 1  R$    10,70   R$       10,70  

8 

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO. 

Especificação: Contendo 500 gramas, com 
identificação do produto, Marca do fabricante, 
contendo data de fabricação e com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pacote sinhá 1   R$      2,88  R$         2,88  
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9 

LEITE EM PÓ COMPOSTO 200g. 
Especificação: Embalagem em pacote plástico e 
aluminizado, limpos, não violados, resistentes, 
contendo 200g,  contendo data de fabricação e com 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pacote Du bom 1  R$      6,04  R$         6,04  

10 

MACARRÃO INSTANTÂNEO 85g. 

Especificação: Pacote de 85g, contendo data de 
fabricação e com prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

Pacote nissin 1  R$      1,30  R$         1,30  

11 

MARGARINA 250G. 
Especificação : MARGARINA C/ SAL. Embalagem de 

250 gr. O produto deve ser isento de gorduras trans e 
conter no mínimo 60% de lipídios, aspecto, cheiro, 
sabor  e cor peculiares aos mesmos e deverão estar 
isentos de ranço e de outras  características 
indesejáveis, com recomendação para uso culinário - 
embalagem de  polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada. Embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
Deverá apresentar validade mínima de 180 dias a partir 
da data de entrega. com registro no ministério da 
agricultura, SIF/DIPOA. 

Unidade primor 1  R$      2,30  R$         2,30  

12 

MORTADELA CARNE SUÍNA. 

Especificação: Tubo de 500g, primeira qualidade, sem 
gordura, resfriada, embutida em plástico polietileno 
natural, pronta para o consumo, Tempero acentuado, 

sabor e aroma característicos de mortadelas, 
Consistência firme. Temperatura: no recebimento o  
produto deverá estar com até 10ºC. Declarar marca e 

informar valores nutricionais, data de validade, número 
do lote. Com validade mínima de 60 dias. 

Unidade sadia 1  R$    24,00  R$        24,00  

13 

ÓLEO DE SOJA REFINADO. 
Especificação: Garrafas pet de 900 ml, contendo data 
de fabricação e com prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Garrafa sinhá 1  R$      6,50  R$         6,50  

14 

SALSICHA EM LATA TIPO VIENA. 
Especificação: Lata de 300gr, contendo data de 
fabricação e com prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

Lata bordon 1  R$      3,36   R$        3,36  

 Valor R$ 100,36 (Cem Reais e Trinta e Seis centavos) cada cesta  
Totalizando R$ 

 O prazo de validade da PROPOSTA é de 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da data limite 

de entrega da proposta. 

 

          Concórdia do Pará, 19 de Maio de 2020 
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