
ITEM DESCRIÇÃO 

QUANT 

ANUAL (Kg/L) 

ESTIMADA

UND EMBALAGEM
V. UNITÁRIO 

ESTIMADO

V. TOTAL 

ESTIMADO

1

ALHO: In natura, graúdo, tipo comum, cabeça inteiro, fisiologicamente desenvolvido, em bulbos curados, sem

danos mecânicos ou causados por pragas. O produto deverá apresentar condições adequadas ao consumo assim

como informações pertinentes a rotulagem como discriminação de marca, validade e fabricação. O prazo de

validade aceito será de no mínimo 90 dias após a data de entrega do produto.

907 KG

Embalagem primária: sacos plásticos

resistentes, contendo 200g.

Embalagem secundária: Caixa de papelão

resistente

 R$             21,34  R$        19.355,38 

2
AÇÚCAR CRISTAL: Contendo sacarose de cana de açúcar, branco peneirado, livre de fermentação, isento

de matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, odores estranhos e substâncias nocivas.
3605 KG

Embalagem primária: Transparente atóxica

resistente e de 1kg.

Embalagem secundária: Fardo plástico

transparente contendo até 30kg.

 R$               2,76  R$          9.949,80 

3

ARROZ AGULHINHA:Qualidade de tipo 1, branco, longo fino, construídos de grãos inteiros com porção de

100g de proteínas de mínimo 6,4g e fibra alimentar de mínimo 1,2g. O produto não deve apresentar grãos

disformes, percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte,

intenso e não característico. A embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1kg em sacos

plásticos de polietileno transparente.

A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de

validade, lote e informações nutricionais.

Validade: O produto deve conter a data de validade de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

1180 KG

Embalagem primária: Embalagem de 1kg em

sacos plásticos transparentes atóxicos, limpos

não violados, resistentes e que garantam a

integridade do produto até o momento do

consumo. Acondicionados em fardos lacrados.

 R$               6,52  R$          7.693,60 

4

ARROZ PARBOILIZADO: Qualidade tipo 1, beneficiado, parabolizado, longo fino, construídos de grãos

inteiros com porção de 100g de proteínas de mínimo 6,4g e fibra alimentar de mínimo 1,2g. O produto não

deve apresentar grãos disformes, percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e

carunchos), cheiro forte, intenso e não característico. A embalagem deve estar intacta, acondicionada em

pacotes de 1kg em sacos plásticos de polietileno transparente.

A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de

validade, lote e informações nutricionais.

Validade: O produto deve conter a data de validade de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

13508 KG

Embalagem primária: Embalagem de 1kg em

sacos plásticos transparentes atóxicos, limpos

não violados, resistentes e que garantam a

integridade do produto até o momento do

consumo. Acondicionados em fardos lacrados.

Embalagem secundária: Fardo plástico

transparente de até 30kg.

 R$               5,05  R$        68.215,40 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
ESTADO DO PARÁ

SETOR DE COMPRAS



5

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER: Biscoito tipo salgado, composição básica: farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, soro de leite, emulsificante 

de soja, sal, fermento químico (bicabornato de amônio e bicabornato de sódio), acidulante (ácido lático) e

aromatizante de manteiga. Devendo apresentar o valor energético por porção de 30g de 135 kcal, 2,7 g de

proteína, gorduras totais de 3,4 g e fibras alimentares de 0,8g e ferro 1,3mg. O máximo de 104 mg de sódio.

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência (nome e marca), informação

nutricional, lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Não apresentar humidade e

biscoitos quebradiços.

Serão rejeitados os biscoitos com características organolépticas anormais com parasitas ou com matéria terrosa.

Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega com vencimento

de no mínimo de 6 meses.

5791 PCT

Embalagem primária: Atóxica e resistente com

100g.

Embalagem secundária: Pacote de 400g.

Embalagem terciária: Caixa de papelão de até

4,0kg.

 R$               3,34  R$        19.341,94 

6

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Contendo basicamente Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, cacau em pó, fermentos químicos

(bicarbonato de amônio) e bicarbonato de sódio, estabilizantes lecitina de soja, aromatizante, acidulante, ácido

láctico e aromatizante, contém glúten. Valor calórico 131 kcal, carboidratos 23g, proteínas 2,2g, gorduras

totais 3,3g, gorduras saturadas 1,4g, gordura trans 0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g ferro 1mg e sódio

99mg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS.

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.

5791 PCT

Embalagem: Primária - plástica atóxica com

400 gramas. Embalagem: secundária - caixa de

papelão com 04 kg.

 R$               4,46  R$        25.827,86 

7

COLORÍFICO EM PÓ: Corante de boa qualidade, obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário,

produto constituído pela mistura de fubá de milho, semente de urucum, sal refinado e óleo de palma (dendê),

não contém glúten, com aspecto de pó fino, cor, cheiro e sabor próprios. Deve estar isento de substâncias

estranhas a sua composição.

Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

1582 PCT

Embalagem primária: Saco plástico atóxico

com até 0,1kg.

Embalagem secundária: Fardo plástico com até

10 pacotes.

 R$               4,17  R$          6.596,94 

8

FARINHA DE TAPIOCA: GRUPO: seca, subgrupo: grossa, tipo 1, classe: branca, unidade de fornecimento:

pacote com 1k, características adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida,

fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de entrega. 

2342 PCT

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

Sacos plásticos resistentes contendo 200g, com

rótulo.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Fardo plástico resistente com até 4kg

 R$               7,40  R$        17.330,80 

9

FEIJÃO CARIOQUINHA: 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 de

produtos. Embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, não violados, resistentes que

garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionados em fardos lacrados sem

avarias, conforme rege o Ministério da Agricultura. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e

quantidade do produto.

Validade: O produto deve conter a data de fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega. E deverá

apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no setor requisitante.

6140 KG

Embalagem primária: Saco plástico

transparente, atóxico, fechado e pesando até

1kg.

Embalagem secundária: Fardo plástico, lacrado

com até 30kg em cada.

 R$               7,17  R$        44.023,80 



10

LEITE DE VACA EM PÓ INTEGRAL:Produto em pó, fino, uniforme e homogêneo. Isento de partículas

queimadas e de substâncias estranhas. Cor: branca/amarelada, características de sabor e odor agradável, não

caramelizado, queimado ou rançoso.

Ingredientes: Leite fluido integral, valor energético 492kcal, proteínas 26g, gorduras totais 26g, gorduras

saturadas 15,4g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g, sódio 400mg, cálcio 961,5mg e carboidratos 38,5g.

Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

Validade: O produto deve conter a data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

29403 PCT

Embalagem primária: Sachês de polipropileno

de 200mg, data do vencimento de no mínimo.

Embalagem secundária: fardo de papelão com

até 10kg.

 R$               5,65  R$      166.126,95 

11

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: Contendo sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e glúten.

Informação nutricional por porção de 80g de 287kcal, 59g de carboidrato; 8,5g de proteínas; 0,9g de gorduras

totais; 2,2g de fibra alimentar e 3,5g de ferro.

Características organolépticas: aspecto, cor, odor, sabor, textura característicos.

Validade: Mínimo de 06 meses.

13145 PCT

Embalagem primária: Plástica não tóxica,

contendo 500g do produto.

Embalagem secundária: Plástica não tóxica,

contendo até 5kg (10pacotes de 500g).

 R$               2,65  R$        34.834,25 

12

MASSA PARA SOPA TIPO CONCHA: Contendo sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e

glúten.

Informação nutricional por porção de 80g de 287kcal, 59g de carboidrato; 8,5g de proteínas; 0,9g de gorduras

totais; 2,2g de fibra alimentar e 3,5g de ferro.

Características organolépticas: aspecto, cor, odor, sabor, textura característicos.

Validade: Mínimo de 06 meses.

4402 PCT

Embalagem primária: Plástica não tóxica,

contendo 500g do produto.

Embalagem secundária: Plástica não tóxica,

contendo até 5kg.

 R$               3,40  R$        14.966,80 

13

ÓLEO DE SOJA REFINADO: Produto alimentício refinado e de acordo com os padrões legais. Valor

energético 108kcal; 0g de carboidratos; 0g de proteínas; 12g de gorduras totais, 1,8g de gorduras saturadas; 0g

de gorduras trans; 2,8 de gorduras monoinsaturadas; 7,3g de gorduras poli-insaturadas; 0mg de colesterol; 0g

de fibra alimentar; 0mg de sódio e 3,1mg de vitamina E.

Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária no País ANVISA/MS.

Validade: O produto de conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

1950 GARRAFA

Embalagem primária: Tipo garrafa PET,

contendo 900ml em cada unidade.

Embalagem secundária: Caixa de papelão com

até 20 unidades de garrafas em cada.

 R$               8,35  R$        16.282,50 

14

SAL REFINADO IODADO: Beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e

fragmentos de conchas.

Sódio 390mg e Iodo 20ug a 40ug. Produzido e embalado conforme a legislação Sanitária em vigor no País

ANVISA/MS.

Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

413 KG

Embalagem primária: Transparente, atóxica e

resistente contendo 1kg.

Embalagem secundária: Fardo plástico

transparente até 30kg.

 R$               1,40  R$             578,20 

15

VINAGRE DE ÁLCOOL: Produto translúcido de cor, sabor e odor característico. Valor energético de 3kcal.

0,28g de carboidrato; 0,6g de proteínas; 0g de gorduras saturadas; 0g de gorduras trans;0g de fibras; 0g de

sódio. Deve estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no país ANVISA/MS.

Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 120 dias à data de entrega.

943 GARRAFA

Embalagem primária: garrafa pet com unidade

até 1000ml,

Embalagem secundária: caixa de papelão até

10.000ml

 R$               2,00  R$          1.886,00 



16

CARNE BOVINA MOÍDA:Carne bovina moída patinho. Aspecto próprio, firme, não amolecida e nem

pegajosos, de cor vermelho vivo e sem mancha esverdeada, com odor característico e sabor próprio. PH 5,7 –

6,2, lipídio 8% e proteínas 18%. Com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, número de

registro do SIF). Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da agricultura, pecuária e

abastecimento. Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.

7255 KG

Embalagem primária: 0,5 kg ou 1 kg

embalados em sacos de polietileno a vácuo.

Embalagem secundária: de papelão

devidamente identificada com peso. A

embalagens devem ser integras (lacradas), sem

água ou gelo, rachaduras e furos. Deverá

constar data de fabricação, prazo de validade,

tipo de carne, n° de registro no Ministério da

Agricultura SIF/DIPOA. Número de lote e

demais dados do mesmo.

Não inferior 60 dias e ter sido embalado 10

dias antes da entrega.

 R$             25,76  R$      186.888,80 

17

CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU AGULHA SEM OSSO.: Carne bovina tipo acém ou agulha sem osso

em cubos e tamanho padronizados e uniformes, aproximadamente 3x3 cm. Magra e no máximo com 10% de

sebo e gordura, com aspecto, cor cheiro e sabor próprios; com etiquetas de identificação (validade, peso,

procedência, número do registro no SIF). Devem estar de acordo com exigências do Ministério da agricultura,

Pecuária e Abastecimento, validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data

de entrega. Validade mínima: 01 ano a partir da data e fabricação. Congelada a -18C.entrega.  

8180 KG

Embalagem primária: plástico transparente à

vácuo de 5kg.

Embalagem secundária: Caixa de papelão com

fardos plásticos de 30kg

 R$             21,95  R$      179.551,00 

18

CHARQUE BOVINO TIPO DIANTEIRO Contendo carne bovina e sal. Para porção de 30g, proteínas de

no mínimo de 7,6g; gorduras totais de no máximo 1,9g e sódio de no máximo 2201mg. Apresentando

identificação (data de fabricação, data de validade, peso, procedência, número de registro no SIF e SIE) em

cada embalagem. Deve estar e acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.

Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega e com validade

de no mínimo 6 meses.

2924 KG

Embalagem primária: plástico transparente à

vácuo de 5kg.

Embalagem secundária: Caixa de papelão com

fardos plásticos de 30kg

 R$             30,52  R$        89.240,48 

19

PEITO DE FRANGO Carne de frango tipo peito congelado, não temperado sem pele, sedo tolerado a

variação de 8% no peso liquido do produto congelado. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor

própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com

etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada

embalagem.  Devem estar de acordo com as exigências do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento.

Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.

8790 KG

Embalagem primaria: individual a vácuo em 

sacos plásticos de polietileno liso, atóxico c/ 

rotulo interno, de 1 kg mantida sob 

congelamento a -18ºc.Embalagem secundaria: 

caixa de papelão ondulado de capacidade até 

20 kg.

 R$             13,22  R$      116.203,80 

São João de Pirabas, em 08 de Março de 2021

_____________________________________

ANNYELE PATRÍCIA MARQUES DANTAS

Setor de Compras

O VALOR ESTINADO PARA ESTE PROCESSO É DE: R$ 1.024,894,30 (UM MILHÃO, VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

 R$                                      1.024.894,30 VALOR GLOBAL


