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2

ARROZ BRANCO - Tipo 1, longo fino constituídos de grãos inteiros isento de 
sujidades, materiais estranhos e mofos, safra corrente e procedência nacional, 
embalagem plástica atóxica limpa não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo, pacote com 1 Kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar data de fabricação 
recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade.

KG 12,800 GOL 4.49       57,472.00     

BRASIL NORTE 
COMERCIO DE 

MATERIAIS EM GERAL E 
SERVIÇOS LTDA

24.011.497/0001-01

57,472.00    

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA R$ UNT. R$ TOTAL

1

AÇÚCAR - Açúcar refinado, triturado, acondicionado em embalagem resistente 
de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Apresentando cor, cheiro e sabor característicos. Validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

KG 12,800 ITAMARATI 3.40       43,520.00     
MENDES  SOUSA 

COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.

30.445.162/0001-02

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL 13.979/2020 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará
Poder Executivo

Comissão Permanente de Licitação

MAPA DE APURAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110001/2020-CPL-PMSBP
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED

VENCEDOR

TOTAL:

VENCEDOR



3
BOLACHA ÁGUA E SAL - Tipo água e sal. Embalagem: saco plástico transparente, 
hermeticamente vedado. Peso líquido de 400g.

KG 5,120 TRIGOLINO 7.60       38,912.00     
MENDES  SOUSA 

COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.

30.445.162/0001-02

4

FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO I, carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, claro, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos 
estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 
1,0kg contendo IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO 
DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega.

KG 12,800 TIO CHICO 7.00       89,600.00     
MENDES  SOUSA 

COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.

30.445.162/0001-02

5

FUBÁ DE MILHO - Produto obtido da moagem do grão de milho são, limpo, 
isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, 
fermentação ou ranço. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, 
contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega.

KG 6,400 MAINHA 3.90       24,960.00     
MENDES  SOUSA 

COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.

30.445.162/0001-02

6

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Leite fluido integral fortificado com ferro e vitaminas 
(sem adição de açúcar e com menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do 
produto), cor, aroma e cheiro característico, não rançoso, acondicionado em 
embalagem de 200g, adequada com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
O produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

KG 2,560 SOBERANO 29.00     74,240.00     
MENDES  SOUSA 

COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.

30.445.162/0001-02

7

MACARRÃO ESPAGUETE - Tipo Espaguete, com ovos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas 
e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de 
entrega.

KG 6,400 FORTALEZA 4.90       31,360.00     
MENDES  SOUSA 

COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.

30.445.162/0001-02

8

FRANGO (PEITO SEM OSSO) - Peito de Frango sem osso, limpo, magro, não 
temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 
veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de 
descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em 
embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na 
embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

KG 12,800 AMERICANO 10.90     139,520.00  
MENDES  SOUSA 

COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.

30.445.162/0001-02

442,112.00  TOTAL:



Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº001/2020-GAB/NFS

Santa Bárbara do Pará, 20 de outubro de 2020.

ERIANY DARA P. DE ARAÚJO DE OLIVEIRA
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