
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

A LIMENTAÇÃO ESCO LAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÂO E 
FINANÇAS

EMPRESA VERDELLÍ COMERCIO 
E SERVIÇS LTDA-ME

HJJ COM. DE PROD. 
ALIMENTÍCIOS EIRELI SAFRA

DATA: 19/01/2018.
CNPJ 05.699.648/0001-11 15.063.056/000162
FONE (91)98149-6989 91 999881673

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE V. UNIT. R$ V.UNIT. R$ V.UNIT. R$ VALOR MEDIO TOTAL MEDIO

1

Batata: escovada, tipo holandesa ou inglesa. 
De 1° qualidade, branca. Deve estar livre de 
sujidades. Terra aderente à casca. Deve 
atender a padrões mícrobioiógicos da RDC 
n°12 de 02/01/01 da ANVISA.

KG 17875 R$ 3,00 R$2,89 R.$ 2,91 R$ 2,93 R$ 52.433,33

2

Cenoura: de 1° qualidade, com aspecto, aroma 
e sabor típicos da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Não são permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. Deve estar 
livre de sujidades e terra aderente a casca. 
Deve atender a padrões microbioiógicos da 
RDC n°12 de 02/01/01 da ANVISA.

KG 17875 R$ 5,30 R$4,99 R$ 5,10 R$5,13 R$91.698,75
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3

Verdura mista: Contendo os dois produtos, 
tomate e cebola.
Características do tomate: deverá ser de 
primeira qualidade, graúdo, com polpa firme e 
intacta. Devendo estar fresco. Tamanho, cor, 
aroma e sabor próprio da variedade. 
Nãoestarem danificados por iesões que 
afetem suas características. Não devem conter 
terra, sujidades ou
corpos estranhos aderentes a superfície da 
casca. Deve atender a padrões microbiológicos 
da RDC n“12 de 02/01/01 da ANVISA. 
Características da cebola: deverá ser de 
primeira qualidade, graúda, com poipa firme e 
intacta. Devendo estar fresca. Tamanho, cor, 
aroma e sabor próprio da variedade.Cobertura 
integra e ausente de
Catafíio. Não serão tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o 
consumo (brotado, dano mecânico, mancha 
negra e podre). Não devem conter terra, 
sujidades ou corpos stranhos aderentes a 
superfície da casca. Deve atender a padrões 
microbiológicos da RDC n“12 de 02/01/01 da 
ANVISA. Validade.

KG 29940 R$ 8,90 R$10,00 R$ 9,25 R$ 9,38 R$ 280.937,00
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4

Carne bovina dianteira moída congelada:
aspecto próprio, firme, não amolecida, não 
pegajosa, cor vermelho vivo e sem manchas 
esverdeadas, odor: característico, sabor: 
próprio, apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer outras substancia contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração.
Validade: 0  produto deve conter data de 
fabricação de até 60 dias anteriores a data de 
entrega.

KG 24150 R$ 10,50 R$11,00 R$ 10,00 R$ 10,50 R$ 253.575,00

5

Carne bovina dianteira sem osso congelada:
Aspecto próprio, firme, não amolecida, não
pegajosa, cor vermelho vivo e sem manchas
esverdeadas, odor: característico,
sabor: próprio, apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer outras substancia
contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração.
Validade: O produto deve conter data de
fabricação de até 30 dias anteriores a data de
entrega.

KG 14375 R$23,00 R$21,80 22,39 R$ 22,40 R$321.952,08

ô

Charque PA: Contendo basicamente em cada 
porção de 30 gramas: Gorduras totais: 04 
gramas. Gorduras saturadas: 02 gramas. 
Gorduras trans: 0 gramas.
Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 38900 R$27,00 R$28,00 R$27,12 R$ 27,37 R$ 1.064.822,67
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7

Franqo inteiro conqelado: aspecto próprio, não 
amolecido, não pegajoso,cor própria s/ manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio com ausência 
de sujidades, parasitas e larvas.
Validade: produto deve conter data de fabricação 
de até 30 dias anteriores a data de entrega. (Caixa 
de papelão c/até 20 kg).

KG (59425 R$7,66 R$8,00 R$7,28 R$ 7,65 r -R$ 454.403,17

8

Açúcar Cristal: Contendo sacarose de cana de 
açúcar, branco, peneirado, livre de 
fermentação, isento de matérias terrosas, 
parasitas e detritos animais e vegetais. 
Validade- o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores a data de 
entrega.

KG 82025 R$3,60 R$3,90 R$3,55 R$ 3,68 R$302.125,42

9

Arroz tipo 1: beneficiado, polido, grãos 
inteiros, isento de parasitas, mofo, odores 
estranhos, substancias nocivas, matérias 
terrosas e outros. Validade- o produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega.

KG 6 8 5 § 2 ^ / R$3,80 R$3,98 3,62 R$ 3,80 RS 260.535,60

10

Polpa de fruta (ACEROLA): Produto 100 % 
natural. Sabores diversos. Validade: o produto 
deve conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega.

KG w hs'' R$12,25 R$12,78 11,63 R$ 12,22 R$126.171,50

11

Polpa de fruta (CAJU): Produto 100 % natural. 
Sabores diversos. Validade: o produto deve 
conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega.

KG 1 3 0 K _ , R$16,85 R$16,90 16,02 R$ 16,59 R$21.567,00 V .

12

Polpa de fruta (GOIABA): Produto 100 % 
natural. Sabores diversos. Validade: o produto 
deve conter data de fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega.

KG 6737 R$10,50 R$11,00 10 R$ 10,50 R$70.738,50

< 7  /<
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13

Azeite de Dendê: Alimentício. sem 
conservante e de acordo com os padrões 
legais.
Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores a data de 
entrega

Litro 1460 R$12,00 R$13,00 R$13,40 R$ 12,80 R$ 18 688,00

14

Biscoito tipo C. Cracker Tradicional: Contendo 
basicamente farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura 
vegetal, margarina, extrato de 
malte, açúcar, amido, soro de leite em pó, 
sal, fermento biológico, estabilizantes 
lecitina de soja, aromatizante. Contem glúten. 
Validade: o produto deve conter data de 
fabricação até 30 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 32125 R$9,95 R$10,40 R$9,46 R$ 9,94 R$319.215,42

15

Biscoito doce tipo Maria: Contendo 
basicamente farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, 
gordura vegetal, amido de milho, açúcar 
invertido, soro de leite em pó e sal. 
Estabilizantes lecitina de soja, 
fermento quimicos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio 
Aromatizante. Contem glúten.
Validade: o produto deve conter data de 
fabricação até 30 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 7212 R$10,90 R$11,71 R$10,66 R$11,09
r

R$ 79.981,08
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16

Biscoito doce tipo Maria de Chocolate;
Contendo basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina 
B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, 
açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. 
Estabilizantes lecitina de soja, fermento 
químicos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio, Melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio 
Aromatizante. Contem glúten.
Validade; o produto deve conter data de 
fabricação até 30 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 9700 R$11,80 R$13,00 R$11,83 R$ 12,21 R$ 118.437,00

17

Biscoito doce tipo Maria de Laranja: Contendo 
basicamente farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, 
gordura vegetal, amido de miiho, açúcar 
invertido, soro de leite em pó e sal. 
Estabilizantes lecitina de soja, fermento 
químicos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio 
Aromatizante Contem glúten.
Validade: o produto deve conter data de 
fabricação até 30 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 4200 R$11,60 R$12,13 R$11,04 R$ 11,59 R$ 48.678,00
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18

Biscoito doce tipo Rosca de Coco: Contendo 
basicamente farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura 
vegetai, amido de milho, açúcar invertido, soro 
de ieite. lecitina de soja, fermento químicos , 
sal Contem glúten.
Validade: o produto deve conter data de 
fabricação até 30 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 9537 R$12,50 R$14,77 R$13,44 R$13,57 R$129.417,09

19

Biscoito doce do tipo Rosca deChocolate:
Contendo basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina 
B9), gordura vegetal, amido de milho, açúcar 
invertido, soro de leite, lecitina de soja, 
fermento químico, sai. Contém glúten. 
Validade: o produto deve conter data de 
fabricação até 30 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 2100 R$12,50 R$14,77 R$13,44 R$ 13,57 R$ 28.497,00
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Café em pó: Produto torrado ernoído, com 
categoria de qualidade tradicional devem 
apresentar Aroma e Sabor característico do 
produto, podendo ser Suave ou Intenso e 
obter em análise sensorial da bebida, Nota de 
Qualidade

KG

r

R$26,00 R$29,55 R$26,89 R$ 27,48 R$ 310.853,76

Global na faixa de 4,5 a 5,9 pontos, realizada 
por equipe selecionada e treinada, em 
laboratórios credenciados, fazendo uso de 
escala de 0 a 10 para Qualidade Global

V ---------- —

20

Colorífico: Corante de boa qualidade, produto 
constituído pela mistura de fubá de mandioca 
com urucum em pó, com aspecto de pó fino, 
cor, cheiro e sabor próprios.
Validade: 0  produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de

KG 1501 R$9,95 R$10,40 R$9,46 R$ 9,94 R$ 14.914,94

entrega. V

21

Iogurte Liquido Integral: com polpa de frutas 
sabores variados. Igredientes: leite, soro de 
leite, fermento lácteo, açúcar, polpa de frutas. litro 5^931 / R$14,36 R$15,00 R$13,65 R$ 14,34 R$ 787.527,44
Validade: valudade minima 04 meses de 
refrigeração.

>

22 / 0 '
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Farinha láctea: sabor natural, ingredientes: 
Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar 
leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e 
aromatizantes. Contem glúten.
Validade: O produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 200 R$34,00 R$35,60 R$32,40 R$ 34,00 R$ 6 800,00

23

Farinha de trigo sem fermento: ácido fólico,

24

vitamina b9. Contem glúten. Validade: O 
produto deve conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 6922 R$3,10 R$3,25 R$2,! R$3,10 R$21.481,27

25

Leite de coco: para fins culinários. Validade: O 
produto deve conter data de fabricação de até 
120 dias anteriores à data de entrega.

LITRO 3756 R$13,40 R$14,00 R$12,74 R$13,38 R$ 50.^55,28..

26

Leite em pó integral: aspecto: pó uniforme 
sem grumos, cor: branco amarelado não 
conter substancias
estranhas, macro e microscopicamente 
visíveis. Características físico- químicas: o leite 
em pó deverá conter apenas proteínas, 
açúcares, gorduras, e outras substâncias 
minerais do leite e nas mesmas proporções 
relativas, salvo quando ocorrer originada por 
processo cnologica mente adequada. 
Composição média por lOOg (mínimo de 26g 
de proteínas e 26g de gordura totais). 
Validade: O produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 64350 R$23,00 R$24,40 R$22,20 5 23,20 R$ 1.492.920,00
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27

Macarrão tipo espaguete sêmola 
pasteurizado: sêmola de trigo enriauecida 
com ferro e ácido fólíco, vitamina B9, amido 
de milho, corante natural de urucum. Contem 
glúten.
Validade: O produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data 
de entrega.

KG 48175 R$5,90 R$7,22 R$6,57 R$ 6,56 R$ 316.188,58

28

Manteiga de primeira dualidade: Produto 
amarelado, firme e mantido refrigerado e 
compacto. Possui formato retangular e, 
quando aquecido, derrete designando uma 
característica
oleosa. Padrão Físico-Químico: Gordura -  
Mínimo 82,% e Umidade -  Máximo 
16,%.Padrão Mícrobiológicos: Coliformes a 
30°C (Máxima 1 x 102 UFC/g), Coliformes a 
45°C (Máximo 1 x 10' UFC/g), Estafilococos 
Coagulasse Positivo (Máximo 1 x 102 UFC/g e 
Salmoneía (Ausente em 25g).

KG 1687 R$37,30 R$38,00 R$35,49 R$ 36,93 R$ 62,300,91

29

Milho branco: tipo 1, classe branca, categoria 
especial, isento
de parasitas, mofo, odores estranhos, 
substancias nocivas, 
matérias terrosas e outros.
Vaiidade: 0  produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 1837 R$6,50 R$6,80 R$6,19 R$ 6,50 R$ 11.934,38

30

Milho para pipoca: tipo 1, categoria especial, 
isento de parasitas, mofo, odores estranhos, 
substancias nocivas, matérias terrosas e 
outros. Validade: 0  produto deve conter data 
de fabricação de até 120 dias anteriores à data 
de entrega.

KG 868 R$7,10 R$8,20 R$7,46 R$ 7,59 R$ 6.585,23

A 7 & r c i
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31

Óleo de soia refinado: alimentício, produto 
refinado de acordo com os padrões legais.

Validade. 0  produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega.

LITRO 11056 R$6,00 R$6,30 R$5,73 R$ 6,01 R$ 66.446,56

32

Pão de Hambúrguer: Produto Tradicional de 
Diâmetro
aproximado de 13cm x 12cm Fardo com até 50 
unidades.

UND 1068750 R$0,86 R$0,90 R$0,82 R$ 0,86 R$ 919.125^00

33

Sa|: refinado, iodado, 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. Validade: 0 
produto deve conter data de fabricação de até 
120 dias
anteriores à data de entrega.

KG 49Á3 _-R$1,05 R$1,10 R$1,00 R$1,05 R$ 5.190,15

34

Tempero completo sem pimenta: tradicional, 
sem pimenta, contem sai, 100% natural. 
Validade: O produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega.

KG 44^5 R$9,15 R$9,54 R$8,68 R$ 9,12 R$40.918,15

35

Vinagre de álcool: fermentado acético de 
álcool: produzido da fermentação do vinho 
branco. Produto translúcido e de cor, sabor e 
odor característico.
Validade: O produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de 
entrega.

LITRO 3831

( . R$3,06 R$3,20 R$2,91 R$ 3,06 R$11.710,09

R$414,34 R$438,48 R$407,29 R$420,04 R$8.169.025,34

Santa Izabel do Pará, 19/01/2018.
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