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086567 800,0000 QUILO |____________|_____________|ALHO-In natura, apresentando grau de 

maturação

adequado e manipulação, transporte e consumo, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: caixa contendo 10 
kg.

086568 600,0000 FARDO |____________|_____________|AÇUCAR CRISTAL- Açúcar cristal, contendo

no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento 
de terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. Devem 
estar de acordo com as exigências da ANVISA/MS. Validade 
mínima de 12 meses. Embalagem primária: plástica 
transparente, atóxica, resistente com 1 k. FARDO PLÁSTICO 
COM 30K.

086569 2.300,0000 QUILO |____________|_____________|ACHOCOLATADO EM PÓ- Instantâneo 

tradicional

contendo açúcar, cacau em pó, malto-dextrina, minerais, 
emulsificante de lecitina de soja, antioxidante, ácido ascórbico 
e aromatizantes. Contendo traços de leite. Com até no máximo 
19g de carboidratos. Unidade com 400g, embalado em saco 
plástico ou laminado. Devem estar de acordo com as 
exigências da ANVISA/MS. Validade não inferior a 180 dias. 
Embalagem primária, unidade de 400g

086570 800,0000 FARDO |____________|_____________|ARROZ- Tipo1, beneficiado, polido, logo 

fino, grãos inteiros

isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas, matérias terrosas e outros. Produto 100% natural. 
Devem estar de acordo com as exigências da ANVISA/MS. 
Validade mínima de 6 meses. Embalagem primária: plástica 
transparente, atóxica, resistente com 5k. FARDO PLÁSTICO 
COM 30K

086571 4.000,0000 QUILO |____________|_____________|BATATA INGLESA lavada, com casca firme, 

brilhante e lisa

sem cortes, manchas, brotos, bolores, rachaduras e 
perfurações, ou outro defeito que possa alterar a sua aparência 
e qualidade, e ainda, sem a presença de umidade e material 
arenoso ou argiloso. A polpa deve ser firme e intacta, 
suculenta, com coloração, odor e sabor característicos do 
produto, com peso médio a partir de 80 gramas, tamanho 
uniforme, típico da variedade e proveniente de colheita recente. 
O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, 
resistente e atóxico com o peso máximo 5kg e transportado em 
caixas vazadas de polietileno.

086572 1.000,0000 CAIXA |____________|_____________|BOLACHA SALGADA TIPO CREAM 

CRAKER-Composição Básica;

farinha de trigo, leite, gordura vegetal, amido de milho, extrato 
de malte, sal refinado, açúcar, fermento biológico, e 
estabilizante de lecitina de soja. Embalagem primária: pacote 
com peso líquido total de 400 (quatrocentos) g. Embalagem 
secundária: Caixa com até 8 k. Validade mínima de 06 meses. 
Devem estar de acordo com as exigências da ANVISA/MS.
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086573 17.000,0000 QUILO |____________|_____________|CARNE BOVINA MÚSCULO MOÍDO, RESFRIADA 

OU CONGELADA,

Tipo Agulha ou Músculo, com aspecto, cheiro, cor, e sabor 
próprio, ou seja, in natura. Contendo no máximo 15% de 
gordura, com etiquetas de identificação (validade, peso, 
procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada 
embalagem. Deve apresentar-se com aparência própria, sabor 
e odor próprio, cor vermelho brilhante. Durante processamento 
deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura, cartilagem e aponeuroses). Devem estar de acordo 
com as exigências da ANVISA/MS. VALIDADE: O produto 
deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data 
de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno vedado 
contendo de 500g a 3k.

086574 4.000,0000 QUILO |____________|_____________|CEBOLA, tipo branca, com casca sem 

umidade, lisa, brilhante e aderente ao bulbo

, sem cortes, manchas, brotos, bolores e perfurações, ou outro 
defeito que possa alterar a sua aparência e qualidade, e ainda, 
sem presença de umidade, material arenoso ou argiloso. A 
polpa deve ser firme, intacta, com coloração, odor e sabor 
característicos do produto, com peso médio de 50 gramas e 
tamanho uniforme, típico de variedade e proveniente de 
colheita recente. O produto deve ser embalado em saco 
plástico transparente, resistente e atóxico contendo até 5 
(cinco) kg. E transportadas em caixas vazadas de polietileno

086575 3.500,0000 QUILO |____________|_____________|CENOURA, de 1ª qualidade, sem folhas, 

íntegra, com casca lisa e brilhante

sem cortes, manchas, brotos, bolores, rachaduras e 
perfurações, ou outro defeito que possa alterar a sua aparência 
e qualidade, e ainda, sem a presença de umidade, material 
arenoso ou argiloso. A polpa deve ser firme, intacta, com 
coloração, odor e sabor característicos do produto, com peso 
médio de 80 gramas e tamanho uniforme, típico da variedade e 
proveniente de colheita recente. O produto deve ser embalado 
em saco plástico transparente, resistente e atóxico contendo 
até 5 (cinco) kg, e transportado em caixas vazadas de 
polietileno

086576 2.000,0000 QUILO |____________|_____________|CHARQUE BOVINO PONTADE AGULHA- Tipo 

Ponta de Agulha

(A), preparado e composto a base de carne bovina curada e 
salgada, mecanicamente selecionada, com cor e cheiro 
característico, podendo conter conservantes desde que 
declarados, validade mínima de 02 meses. Devem estar de 
acordo com as exigências da ANVISA/MS. Embalagem 
primária: saco em polietileno atóxico ou em papel impermeável 
lacrado, contendo peso líquido de 01 (um) kg - Embalagem 
secundária: caixa resistente ou saco plástico, totalmente 
fechada e peso líquido total de 20 (vinte) a 30 (trinta) kg. 
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos 
das embalagens primárias e secundárias deverão estar 
impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: 
Identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e peso líquido, nº de registro no SIF, SIE ou SIM, 
empilhamento máximo para armazenagem.

rpt05



Governo Municipal de Rondon do Pará

Pará Pag.: 3
ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

086577 2.500,0000 QUILO |____________|_____________|CHUCHU, de 1ª qualidade, íntegro, com 

casca lisa e brilhante

sem cortes, manchas, brotos, bolores, rachaduras e 
perfurações, ou outro defeito que possa alterar a sua aparência 
e qualidade, e ainda, sem a presença de umidade, material 
arenoso ou argiloso. A polpa deve ser firme, intacta, com 
coloração, odor e sabor característicos do produto, com peso 
médio de 80 gramas e tamanho uniforme, típico da variedade e 
proveniente de colheita recente. O produto deve ser embalado 
em saco plástico transparente, resistente e atóxico contendo 
até 5 (cinco) kg, e transportado em caixas vazadas de 
polietileno.

086578 300,0000 QUILO |____________|_____________|EXTRATO DE TOMATE- Extrato de tomate, 

simples, concentrado.

Contendo em sua composição tomate, açúcar e sal. Deve 
apresentar cor, sabor, odor característicos, consistência 
pastosa. Isento de fermentações Aparência: massa mole. Cor: 
vermelha. Odor e sabor próprios. Validade mínima de 12 
meses. Devem estar de acordo com as exigências da 
ANVISA/MS. Embalagem Primária: sachê de polietileno, 
contendo peso líquido de até 340g. Embalagem secundária: 
caixa papelão de até 10k

086579 100,0000 FARDO |____________|_____________|FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA - Feijão tipo 

1, carioquinha

grãos de tamanho e forma naturais, claros, maduros, limpos, 
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies. Devem estar de acordo com as 
exigências da Legislação sanitária em vigor ANVISA/MS. 
Embalagem primária: plástica transparente de 1k FARDO 
PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30 K.

086580 32.000,0000 QUILO |____________|_____________|FRANGO INTEIRO CONGELADO- Abatido e 

congelado, com aspecto,

cheiro, cor, e sabor próprio, ou seja, in natura. Contendo 
cabeça, pescoço, pés, moela, fígado. Com aspecto próprio não 
amolecidos e nem pegajosos, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem: em saco de polietileno 
individual a vácuo, vedado com peso mínimo de 2,5k, deve 
conter na embalagem identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade. Obrigatório SIM, SIE ou SIF. 
Devem estar de acordo com a as exigências do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Deve estar congelado 
no momento da entrega em veículo próprio. Caixa papelão 
ondulado de capacidade até 20k

086581 2.000,0000 QUILO |____________|_____________|LEITE EM PÓ INTEGRAL- Fabricado a 

partir de matéria prima

selecionada, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e 
detritos animais e vegetais. Livre de umidade e fermentação. 
Aparência: Pó fino. Cor: amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. 
Validade mínima de 03 meses. Embalagem Primária: saco em 
polietileno atóxico, termossoldado, contendo peso líquido de 
200 (duzentos) a 400 (quatrocentos). Secundária: caixa de 
papelão com abas superiores e inferiores lacradas com peso 
líquido de 10 (dez) a 20 (vinte) Kg, fardo de papel multifoliado, 
resistente, totalmente fechado com costura resistente com 
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peso líquido de 10 (dez) a 25 (vinte e cinco) Kg. Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem 
primária deverão estar impressas de forma clara e indelével as 
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a 
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nø de registro 
no órgão competente, empilhamento máximo para 
armazenagem.

086582 28.000,0000 LITRO |____________|_____________|LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA-Embalagem 

Tetra

Pak contendo 1 litro do produto. Prazo de validade: até 
6meses. Deverá constar o registro no Ministério de Agricultura 
e apresentar Laudo Bromatológico. Data de fabricação: 
máximo 30 dias

086583 1.440,0000 FARDO |____________|_____________|MACARRÃO ESPAGUETE SEM OVO- Fabricado a 

partir de matérias primas selecionadas

sãs, limpas e de boa qualidade, sem adição de corantes. 
Embalagem primária: contendo peso líquido de 500 g. Validade 
mínima de 06 meses FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE 
DE 5K.

086584 2.000,0000 QUILO |____________|_____________|MILHO P/ CANJICA- branca natural, grãos 

íntegros, livre de sujidades

pacote com 500 gramas, isento de mofo, odores estranhos ou 
qualquer substância nociva, prazo mínimo de validade de 06 
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária 
plástica de 500 g. Embalagem secundária de 10k.

086585 400,0000 QUILO |____________|_____________|MISTURA P/ PREPARO DE MINGAU DE TAPIOCA 

COM CÔCO- Contendo

basicamente açúcar, malto dextrina, amido de milho, leite em 
pó, tapioca, gordura de palma, sal, coco ralado e aromatizante. 
Não contenha glúten. Produto isento de gorduras trans. 
Umidade MÁXIMA 8g, valor calórico total 413,5 kcal, 
carboidratos 81,9g, proteína 3,7g, lipídios 7,9g. 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 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária de 1 k. Embalagem secundária: caixa de 
papelão com 10k.

086586 400,0000 QUILO |____________|_____________|MISTURA P/ PREPARO DE MINGAU DE MILHO- 

Contendo basicamente

açúcar, malto dextrina, amido de milho, leite em pó, soro de 
leite em pó, flocos de milho pré cozido, enriquecidos com ferro 
e ácido fólico, amido de milho modificado, gordura de palma, 
sal, coco ralado e aromatizante e corantes artificiais. 
(tarbazina-INS 102 e amarelo crepúsculo -INS 110). Não 
contém glúten. Produto isento de gordura trans. Umidade 
máximo 5g, valor calórico total 401,0 kcal, proteínas 3,8g, 
lipídios 5,8g e carboidratos 83,4g. Devem estar de acordo com 
as exigências da legislação sanitária em vigor no País. Produto 
deve ter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data 
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de entrega. Embalagem primária de 1 k. Embalagem 
secundária: caixa papelão com 10 k

086587 350,0000 CAIXA |____________|_____________|ÓLEO DE SOJA REFINADO- Óleo comestível, 

a base de grãos de soja

sem conservantes. Validade mínima de 12 (doze) meses. 
Embalagem: contendo volume líquido de 900(novecentos) ml. 
CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES DE 900 ML.

086588 100,0000 CAIXA |____________|_____________|OVOS GALINHA- Tipo médio extra, cor 

branco. Odor característico

livre de sujidades. Devem estar de acordo com as exigências 
do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento. 
Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 24hs 
anteriores à data de entrega. Com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, número do registro no SIM, SIE 
OU SIF) em cada embalagem. CAIXA DE PAPELÃO COM 360 
UND.

086589 17.500,0000 QUILO |____________|_____________|PÃO HOT DOG 50 G - Pão para hot-dog 

Tradicional, produto

obtido pelo amassamento e cocção, em condições 
tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada, 
preparada com farinha de trigo e ou outras farinhas que 
contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou 
adicionadas das mesmas e água, podendo conter outros 
ingredientes. Deve estar acondicionado em saco plástico, 
transparente, atóxico, com no mínimo 1kg até 5kg, múltiplos de 
1 ( und de 50grs), identificada com o nome do fabricante, 
quantidade, peso total. Produto novo, assado na véspera 
entregue em carro apropriado e exclusivo para este fim

086590 700,0000 QUILO |____________|_____________|PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 

Composição Básica: Proteína de soja 50%

Carboidratos 30% apresentação flocos, aspectos físicos 
desidratada, sabor carne bovina. Embalagem primária 400g, 
saco plástico atóxico. Embalagem secundária de ate 10k 
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

086591 600,0000 QUILO |____________|_____________|SAL- refinado, beneficiado e isento de 

sais de cálcio e magnésio,

impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. 
Produzido e embalado em conformidade com a legislação 
vigente. Sódio 390mg e iodo 20um. 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 120 dias anteriores à data da entrega. 
Embalagem primaria: pacotes de 400g Embalagem secundária 
de 30k.

086592 50,0000 FARDO |____________|_____________|SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - Garrafa de 

vidro contendo 500ml

não adoçado, isento de sujidades e outras anormalidades. Na 
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embalagem deverá conter data de validade e lote, valores 
nutricionais, ingredientes, rendimento e registro no Ministério 
da Agricultura. FARDO COM 12 UND DE 500ML.

086593 50,0000 FARDO |____________|_____________|SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA - Garrafa 

de vidro contendo 500ml

não adoçado, isento de sujidades e outras anormalidades. Na 
embalagem deverá conter data de validade e lote, valores 
nutricionais, ingredientes, rendimento e registro no Ministério 
da Agricultura. Validade mínima 08 meses. FARDO COM 12 
UND DE 500ML.

086594 300,0000 CAIXA |____________|_____________|TEMPERO COMPLETO -Tradicional, sem 

pimenta, contém sal, 100% natural.

Valor calórico 0kcal, carboidrato menor que 0,1g e sódio 
1.800mg. Devem estar de acordo com as exigências da 
Legislação em vigor no País ANVISA/MS. CAIXA DE 
PAPELÃO COM 12K.

086595 100,0000 FARDO |____________|_____________|VINAGRE DE VINHO BRANCO - Elaborado a 

base de fermentação

acético de álcool, líquido de cor característica, isento de 
sujidades e matérias estranhas. Embalagem unidade com 
500ml. FARDO COM 12 UND DE 500ML.

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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