
 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM  
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semed-almeirim@ig.com.br 
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA E QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

1 – OBJETO E QUANTIDADE 

1.1 - Constituem objeto do presente certame é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento de Merenda Escolar para contratações 

futuras, conforme especificações abaixo: 

ITEM ESPECICAÇÃO DO PRODUTO UND QUANT V.UNIT V.TOTAL 

01 ALMÔNDEGAS, produto composto por carne bovina, água, cebola, 
proteína de soja, farinha de rosca, sal, condimentos naturais e outros 
componentes característicos do produto. O produto deve apresentar-se 
arredondado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor 
característico. Deve estar acondicionado em embalagem em latas de 
500g ou 830g, lacrada com fita adesiva, sem apresentar danos, e 
identificada com etiqueta testeira contendo informações sobre o produto 
e empresa. Não apresentar perfurações. No momento da entrega o 
produto deve apresentar validade mínima de 3 meses. 

KG 1.750 26,32 46.061,17 

02 ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas, embalagens de 
01 kg, atóxico, isento de qualquer substância estranha ou nociva, prazo 
de validade de 6 meses a partis da data de entrega. 

KG 4.380 12,15 53.208,24 

03 AÇÚCAR REFINADO 1 kg, embalagem plástica de 1 kg, acondicionado 
em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

KG 58.400 3,29 192.140,87 

04 ARROZ LONGO FINO -TIPO "1", 1 kg embalagem plástica de 1 kg, 
acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com prazo 
de validade não inferior a 180 dias 

KG 83.220 4,05 336.985,52 

05 ARROZ LONGO FINO -TIPO "2" - MINGAU - 1 kg - Em embalagem 
plástica de 1 kg, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 
30 kg, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

KG 23.360 3,29 76.856,35 

06 AVEIA EM FLOCOS FINOS, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, 
lacre de segurança, dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido, resolução 
12/78 da comissao nacional de normas e padrões para alimentos - cnnpa, 
embalagem 200 gramas 

KG 8.760 6,99 61.189,48 

07 AZEITE DE DENDÊ, embalagem de garrafas pets com 200 ml UND 2.628 3,54 9.311,44 

08 BOLACHA CREME CRACKER AMANTEGADA KG 11.680 9,92 115.875,72 

09 CAFÉ EM PÓ 
Especificação: Café, torrado e moído, 1° qualidade, selo de pureza da 
associação brasileira da indústria do cafe - abic, embalagem a vácuo, data 
de fabricação, prazo de validade, contendo 250 gramas. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do 
Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo data 
de fabricação e prazo de validade. 

KG 3.504 18,22 63.849,89 

10 COCO RALADO E DESIDRATADO 100g, embalagem plástica de 100g, 
acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 05 kg, com prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

KG 3.504 30,37 106.416,48 

11 COLORAU EM PÓ 100g, embalados individualmente em embalagem: 
primária de 100g e embalagem secundária em fardo plástico de até 30 kg. 
Prazo de validade de 12 meses, após data de fabricação. O produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de entrega. 
Origem indústria brasileira. 

KG 3.066 12,15 37.245,77 
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12 CREME DE LEITE, embalagem de 200g com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 
KG 8.760 15,19 133.020,60 

13 ERVILHA E MILHO, Especificação: Ervilha reidratada, milho verde, 
salmoura (água e sal) e estabilizante cloreto de cálcio. Na embalagem 
deve conter os dados de identificação do produto, marca de fabricante, 
prazo de validade, peso liquido, resolução RDC 352/2002 - ANVISA, 
contendo 200 gramas 

KG 11.680 12,86 150.165,48 

14 EXTRATO DE TOMATE INDUSTRIALIZADO 340g. Especificação:  
Extrato de tomate, concentrado, produto resultante da concentração da 
polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação. 

UND 5.840 4,30 25.126,11 

15 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, embalagem plástica de 1 kg, 
acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

KG 8.760 4,40 38.575,97 

16 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO “1”, embalagem plástica de 1 kg, 
acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

KG 8.760 6,58 57.642,26 

17 FEIJÃO RAJADO TIPO "1", embalagem plástica de 1 kg, acondicionado 
em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

KG 43.800 9,11 399.061,80 

18 FLOCO DE MILHO PRÉ COZIDO - TIPO MILHARINA, embalagem 
pacote de 500g, acondicionado em fardo de papelão de até 15kg, com 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 
 

KG 8.760 3,54 31.038,14 

19 LEITE DE COCO, embalagem de garrafas pets com 200 ml. LITRO 4.380 11,34 49.661,02 

20 LEITE EM PÓ INTEGRAL COM VITAMINA A E D3 - PCT 200g, 
embalagem em pacote plástico e aluminizado, limpos, não violados, 
resistentes, contendo 200g, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

KG 58.400 23,79 1.389.326,27 

21 MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE 500g, embalagem plástica 
de 500g, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

KG 20.440 6,07 124.152,56 

22 MACARRÃO TIPO MASSA PARA SOPA 500g, embalagem plástica de 
500g, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

KG 13.140 6,99 91.784,21 

23 MARGARINA COM SAL 500g, embalagem plástica em potes de até 
500g, acondicionado em fardos de papelão de até 10 kg, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

KG 2.352 7,64 17.976,61 

24 ÓLEO DE SOJA REFINADO, garrafas pet de 500 ml. UND 12.264 3,49 42.832,63 

25 PIMENTA DO REINO PCT 100g, Especificação: com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

KG 1.227 9,77 11.986,58 

26 SAL REFINADO E IODADO 1kg, embalagem plastica de 1kg, 
condicionado em fardos plásticos transparentes de 30kg, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

KG 3.066 1,27 3.879,77 

27 SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL, embalado em latas de 125, 135, 
250 ou 500g de abertura simplificada de puxar. Acondicionado em caixa 
de papelão, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

KG 8.760 24,80 217.266,98 

28 SUCO INDUSTRIALIZADO DE ABACAXI, embalagem em garrafas de 
500 ml 

UND 
6.570 

 
6,38 41.901,49 

29 SUCO INDUSTRIALIZADO DE CAJÚ, embalagem em garrafas de 500 
ml. 

UND 6.570 3,93 25.806,00 

30 VINAGRE DE ÁLCOOL/ VINHO TINTO – 500 ML, embalagem em 
garrafas plásticas, validade não inferior a 180 dias 

UND 12.264 2,33 28.555,09 

31 ALHO IN NATURA, de boa qualidade. Embalagem de até 0,5kg, 
acondicionadas em Caixa de Papelão de até 10 kg 

KG 3.066 22,27 68.283,91 
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32 BATATA IN NATURA: de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto de 

maturação adequados para o consumo e produzidos sem uso de 
agrotóxicos. 

KG 24.820 5,95 147.741,55 

33 CARNE BOVINA IN NATURA SEM OSSO, com ate 5% de gordura, de 
primeira qualidade, embalagem plástica de até 1kg, acondicionado em 
cubas refrigeradas. Abatido no dia da entrega. 

KG 18.250 17,80 324.850,00 

34 CARNE BOVINA IN NATURA, DE PRIMEIRA, MOIDA, Especificação: 
com até 5% de gordura, de primeira qualidade, embalagem plástica de 
até 1kg, acondicionado em cubas refrigeradas. Abatido no dia da entrega. 

KG 56.940 17,80 1.013.532,00 

35 CEBOLA IN NATURA: de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto de 
maturação adequados para o consumo e produzidos sem uso de 
agrotóxicos. 

KG 49.056 5,97 293.000,04 

36 CENOURA IN NATURA: de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto 
de maturação adequado para o consumo e produzido sem uso de 
agrotóxicos. Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionadas em 
quantidade conforme solicitação em embalagem de polietileno atóxico. 

KG 24.820 6,58 163.319,74 

37 CHARQUE DE CARNE BOVINA SALGADA DESSECADA, 
Especificação: embalagem plástica em PVC, à vácuo de 1,0 kg, 
acondicionados em caixa de papelão de até 30 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias 

KG 73.000 23,59 1.721.877,77 

38 OVOS BRANCOS MÉDIOS: ovos brancos tipo médio, frescos, 
selecionados, com embalagem primária atóxica em dúzias e embalagem 
secundária de papelão atóxico, resistente, não reutilizadas. Produto 
isenta de rachaduras, estufamento da câmara interna, sem sujidades. 
Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor e aspectos característicos. 
A embalagem deverá estar devidamente rotulada conforme legislação 
vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte 
fechado conforme legislação vigente.  Validade: mínima de 12 dias. 
Registro no Ministério da Agricultura e inspecionado pelo S.I.F., CNPJ e 
nome do produtor. Embalagem: cartelas do tipo polpa, contendo 30 
unidades. 

UND 58.400 0,61 35.472,16 

39 PÃO DE HAMBURGUER, Peso mínimo de 75 g a unidade, a base de 
farinha de trigo, fermento, ovos, açúcar e sal, com fabricação diária em 
embalagem plástica transparente. 

UND 87.600 - - 

40 PEITO DE FRANGO CONGELADO, industrialmente embalado, 
embalagem com 1,0 kg, acondicionado em bandeja, transportado em 
temperatura de refrigeração, com prazo de validade não inferior a 90 dias 

KG 65.700 14,68 964.399,35 

41 TOMATE IN NATURA - aspecto globoso, cor vermelha, classificada como 
legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa 
qualidade, 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. 

KG 61.320 8,76 536.959,82 

VALOR GLOBAL R$ 9.248.336,83 

 

mailto:semed-almeirim@ig.com.br

		2019-02-04T15:42:22-0300
	MILTON ALVES BARROS:40228371287




