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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Considerando a necessidade de manter a residência oficial abastecida, a aquisição de materiais visa atender 
de forma satisfatória a demanda da Residência Oficial do Prefeito de Cumaru do Norte PA, é indispensável 
para garantir a demanda nas condições, descrições, quantidades, valores estimados, frequência e 
periodicidade dos produtos. 
1.2 Entende-se que a aquisição dos produtos deva ser contínuo a essencialidade e necessidade da manutenção 
da casa oficial. Que por suas características deve ser considerado de natureza comum.  
1.3 Assim, faz-se necessário a contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis. 
 
2. DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
2.1 A contratação, objeto deste que deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial ou 
eletrônico será devidamente justificado pelo pregoeiro designado para o certame. Ademais tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais n°10.520/2002 e n° 8.666/1993, Decreto Federal n° 10.024 de 23 de setembro 
de 2019, Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e 
exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES 
 
3.1 A aquisição dos materiais visa atender de forma satisfatória a demanda da residência oficial por um período 
de 10 (dez) meses, tendo em vista a necessidade de manutenção da Residência Oficial do Prefeito de Cumaru. 
do Norte- PA. 
3.2 Nesse sentido, o art. 49 da Lei Complementar nº 123/06 proíbe a aplicação do disposto nos seus artigos 47 
e 48, quando não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório (artigo 49, II, da LC 123/2006). Interpretando-se esse dispositivo, é possível 
chegar à conclusão de que caso na localidade não seja possível segregar ao menos 3 (três) fornecedores 
enquadrados como ME ou EPP com a capacidade de cumprir as exigências do Edital, então a Administração 
poderá aplicar as regras excludentes do art. 49, II da LC nº 123/2006, permitindo a participação dos demais 
fornecedores interessados. 
3.3 Deste modo, é temerária a tomada de decisão em favor da exclusividade, sendo prudente não restringir a 
competição. Caso conceda a exclusividade, sem os parâmetros adequados que garantam a existência de 
fornecedores capazes de atender a demanda, a Administração poderá conduzir uma licitação ineficaz, com 
elevado número de itens desertos e fracassados, em virtude da ausência de fornecedores. A Prefeitura seria 
levada a repetir o procedimento, o que aumentaria os custos da contratação, gerando prejuízos ao interesse 
Público. 
3.4 Não se desconhece que a razão de ser da norma é promover o desenvolvimento econômico e social no 
âmbito local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica 
(artigo 47 da LC nº 123/06). Contudo, esta disposição deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, da 
Lei nº 8.666/93 (que estabelece normas gerais sobre licitações). A Constituição Federal prevê expressamente 
que no processo licitatório deve ser assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, ao passo que 
a Lei de Licitações dispõe que este se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável. 
3.5 Diante disso, considerando o risco presente na concessão da exclusividade e ausência de parâmetros que 
afastem esses riscos, considerando ainda que tal decisão preserva a competividade do certame, garante a 
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isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, e que as ME e EPP terão 
garantidos os outros benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123, de 2006, DECIDO QUE ESTA LICITAÇÃO 
NÃO SERÁ EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, por conta da impossibilidade 
de identificar a existência de fornecedores competitivos enquadrados nessa categoria e sediados local e 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
4. ÁREA REQUISITANTE  
Área Requisitante Função Responsável 

Secretaria Municipal de Adm. e Recursos 

Humanos 
secretário Municipal CHERLIS REGINO SILVA NETO 

 
5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 
5.1 O quantitativo, a descrição dos produtos e seus quantitativos estão descritos no quadro: 
 
Item Descrição do Produto/Serviço       Unidade Quantidade 

1 ABACATE KG 270 

  Abacate: Produtos de origem vegetal (frutas) são definidos como alimentos perecíveis, pois não se conservam por longo período 

  de tempo de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

  fertilizante, acondicionadas em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. 

2 ABACAXI PÉROLA UN 200 

  de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a 

  conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

3 ABÓBORA KABUTIÁ KG 100 

  ABÓBORA CABOTIÁ- De 1ª qualidade, in natura, com casca, integra e firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e 

  insetos; com grau de evolução completo de tamanho. Sem danos causados por lesão física ou mecânica. Transportados de forma 

  adequada. 

4 ABOBRINHA VERDE KG 100 

  de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, que permita suportar a manipulação, o transporte e a 

  conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

5 AÇAFRÃO TERRA PCT. 100Ç PCT 60 

  Açafrão: Pó fino de açafrão com coloração amarelada e sem presença de sujidade ou matérias estranha embalagem de polietileno 

  atóxico, transparente, resistente, contendo 100g e prazo de validade de 12 meses. 

6 ACELGA MC 50 

  Acelga, de primeira, in natura, maço, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência 

  de sujidades, parasitos e larvas. 

7 ACHOCOLATADO EM PÓ 800G UN 100 

   ACHOCOLATADO EM PÓ - Ingredientes: açúcar, cacau em pó, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Contém glúten 

  embalagem: pacotes de 400 g deve conter o registro no MS, data de fabricação com prazo de validade e número de lote aparente, 

  constando no rótulo declaração ou certificado do tipo do produto. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de 

  validade de, no mínimo, 6 meses. 

8 AÇUCAR REFINADO - PCT. 1 KG PCT 300 

   Pacote de 01 (um) quilo, de primeira qualidade, com identificação do produto e prazo de validade. 

9 ADOÇANTE DIETÉTICO C/ 100ML UN 20 

  ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO - A base de 100% stévia, sem sacarina sódica, sem ciclamato de sódio. O produto deverá ter 

  registro no ministério da saúde e atender as normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/ms. Embalagem: frasco com 100 ml, 

  com dados de identificação do produto, validade (mínima de 06 meses) e marca do fabricante  

10 ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 LITROS - RECARGA RG 200 

  Água mineral sem gás de 20 litros. RECARGA 

11 ÁGUA SANITÁRIA C/1LT UN 200 

  ÁGUA SANITÁRIA C/1LT 

12 ALCOOL 70% HOSPITALAR 1000ML LT 250 

  ALCOOL 70% HOSPITALAR DE 01 LITRO - Composição Álcool é um termo genérico para designar uma família de substâncias 
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  químicas orgânicas de propriedade comuns. Os membros desta família incluem: etanol, metanol, isopropanol entre outros.2 A 

  substância mais ingerida desta família é o etanol, substância lícita, produzida desde a antiguidade pela fermentação de açúcares 

  presentes em cereais, raízes e frutas. 

13 ALCOOL 92% UN 250 

  Álcool líquido para uso doméstico 92,%, com selo do INMETRO. 

  Aplicação: uso doméstico e esterilizarção em pisos, vidros, azulejos, fórmicas, bancadas etc. 

  Frasco em 1 Litro.. 

14 ALFACE AMERICANA MC 400 

  em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. 

15 ALFACE CRESPA MC 350 

  em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. 

16 ALHO KG 50 

  ALHO ÍNTEGRO - de 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

  coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagens próprias. Transportadas de forma 

  adequada. 

17 ALHO FRITO UND 100 

18 ALHO PORÓ MC 100 

  de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, que permita suportar a manipulação, o transporte e a 

  conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

19 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, 
PERFUMADO. FRASCO DE 2 LITROS 

UN 200 

  Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Frasco de 2 litros, com tampa abre e fecha com lacre 

  de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, valida de e 

  número de registro no Ministério da Saúde. 

20 AMEIXA EM CALDA, LATA COM 850G UN 50 

  , selecionada e sem caroços, lata com no mínimo 850g, com identificação do produto e prazo de validade. 

21 AMEIXA SECA KG 50 

  in natura, de primeira qualidade, embalada em saco plástico transparente, atóxico, embalagem com 1kg. 

22 AMIDO DE MILHO 500G UN 100 

   pacote com 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

23 ARROZ BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 5KG. PCT 300 

  subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, pacote contendo 5kg, com identificação do produto e prazo de validade.  

24 ARROZ INTEGRAL- TIPO 1 PCT C/1KG PCT 50 

  classe longo fino, tipo 1, pacote contendo 1kg, com identificação do produto e prazo de validade.  

25 AVEIA EM FLOCOS PACOTE C/ 500G UN 50 

   pacote com 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

26 AVENTAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL UN 10 

  Avental plástico impermeável 

27 AZEITE DE OLIVA C/ 500ML UN 100 

  puro, extra virgem, sem colesterol, embalagem em vidro, contendo no mínimo 500ml, com identificação do produto e prazo de 

  validade.  

28 AZEITONA VERDE 500G UN 100 

  em conserva, sem caroço, picada, embalagem contendo no mínimo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

29 BACIA DE ALUMÍNIO REFORÇADA COM 70 CM, CAPACIDADE 40 LITROS UN 2 

  Bacia de alumínio reforçada com 70 CM, capacidade 40 litros 

30 BACIA DE PLÁSTICA REDONDA 14 LITROS UN 3 

  Bacia de plástica redonda 14 litros - bacia plástica, redonda, resistente, com alça, capacidade aproximada de 14 litros. Nas cores 

  azul e branca. Boa qualidade. Garantia contra defeito de fabricação, prospecto. 

31 BACIA DE PLÁSTICO 8 LITROS. UN 5 

  Bacia de plástico 8 litros. Balde em plástico reforçado, 8 litros, plástico Resistente. 

32 BACON EM MANTA EM MÉDIA 3KG A PEÇA PC 50 

33 BALDE DE PLÁSTICO, COM ALÇA, CAPACIDADE 12 LITROS. UN 3 

  Balde de plástico, com alça, capacidade 12 litros. 

34 BALDE DE PLÁSTICO, COM ALÇA, CAPACIDADE 24 LITROS. UN 5 
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  Balde de plástico, com alça, capacidade 24 litros. 

35 BALDE DE PLÁSTICO, COM ALÇA, CAPACIDADE 8 LITROS. UN 3 

  Balde de plástico, com alça, capacidade 8 litros. 

36 BANANA DA TERRA KG 150 

  in natura, kg, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

  adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

37 BANANA MAÇÃ KG 150 

38 BANANA PRATA KG 200 

  BANANA PRATA MADURA 1° qualidade in natura tamanho e coloração uniformes, polpa firme e livre de sujidades, parasitas, 

  larvas, resíduos e fertilizantes. 

39 BANDEJA DE INOX 40 REDONDA UN 10 

  Bandeja de inox 40 redonda 

40 BATATA DOCE KG 350 

  BATATA DOCE - De primeira qualidade, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e 

  não estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica 

41 BATATA INGLESA KG 350 

  BATATA INGLESA - De primeira qualidade, lisa, especial, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a 

  manipulação e o transporte e não estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica. 

42 BATATA PALHA EXTRA FINA PCT 500G PC 100 

43 BERINGELA KG 150 

  beringela de primeira qualidade, innatura,apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e 

  conservação em condições  adequadas  

  para o consumo , com ausencia sujidades, parasitas e larvas 

44 BETERRABA KG 200 

  BETERRABA - De primeira qualidade, lisa, especial, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o 

  transporte e não estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica. 

45 BISCOITO CREME CRACKER C/ 400G PT 50 

  BISCOITO CREAM CRACKER - O produto, assim como sua embalagem, deverá estar em conformidade com a legislação vigente, 

  constando marca, data de fabricação e validade mínima de 6 meses. Embalagem de 400g 

46 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 60G PC 120 

47 BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G PC 240 

48 BORRACHA DE SILICONE PARA PANELA DE PRESÃO TM. VARIADOS TAMPA INTERNA. UN 3 

  borracha de silicone para panela de pressão tamanho variados com tampa interna. 

49 BORRACHA DE SILICONE PARA PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS COM TAMPA INTERNA. UN 5 

  Borracha de silicone para panela de pressão 7 litros com tampa interna.   

50 BOTA BRANCA DE BORRACHA (LIMPEZA) NUMERAÇÃO DIVERSA. PR 15 

  Bota branca de borracha (limpeza) numeração diversa. Bota de PVC injetado, na cor branca, cano longo (altura 325 mm), com 

  forro interno em poliéster e solado com desenho antiderrapante. 

51 BRÓCOLIS MC 100 

  de primeira qualidade, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, 

  parasitos e larvas. 

52 CAFÉ TORRADO E MOÍDO C/ 500G UN 700 

  , embalagem à vácuo, 500g, características adicionais: de primeira qualidade, características, aspecto, cor, odor e sabor próprios. 

  Com selo de pureza da associação brasileira de indústria do café – abic, com identificação do produto e prazo de validade. 

53 CANELA EM PÓ C/ 50G UN 40 

  embalagem contendo no mínimo 50g, com identificação do produto e prazo de validade.  

54 CARNE BOVINA, TIPO ALCATRA, MOIDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 300 

  Carne Bovina, tipo alcatra, moída, de primeira qualidade, embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, 
com 

  identificação do produto e prazo de validade.  

55 CARNE BOVINA, TIPO CARNE DE SOL, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 200 

  Carne Bovina, tipo carne de sol, de primeira qualidade, em pedaço, embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico 

  transparente, com identificação do produto e prazo de validade.  

56 CARNE BOVINA, TIPO CONTRA FILÉ, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 600 

  Carne Bovina, tipo contra filé, de primeira qualidade, sem osso, limpa, cortada em bifes, embalagem em filme pvc transparente ou 
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  saco plástico transparente, com identificação do produto e prazo de validade. 

57 CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 300 

  Carne Bovina, tipo coxão mole, de primeira qualidade, sem osso, limpa, cortada em bifes, embalagem em filme pvc transparente 

  ou saco plástico transparente, com identificação do produto e prazo de validade.  

58 CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA KG 300 

  Carne Bovina, tipo lagarto, peça inteira, limpa, de primeira qualidade, embalagem em saco plástico transparente, com identificação 

  do produto e prazo de validade.  

59 CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 250 

  CARNE DE BOI- TIPO: MÚSCULO - 

  Embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, peso de 1 a 2 kg, contendo identificação do produto, marca 

  do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa n.304 

  de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99. 

60 CARNE SUÍNA, TIPO BISTECA, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 200 

  Carne Suína, tipo bisteca, de primeira qualidade, fatiada, embalagem em filme pvc transparente, ou saco plástico transparente, 

  atóxico, com identificação do produto e prazo de validade.  

61 CATCHUP TRADICIONAL C/ 400G UN 70 

  embalagem contendo no mínimo 400g, com identificação do produto e prazo de validade.  

62 CEBOLA NACIONAL KG 250 

  CEBOLA - Produto de boa qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras, apresentando evolução completa de 

  tamanho e maturação. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno. 

63 CEBOLINHA MC 150 

  maço, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

  enfermidades, sujidades, parasitos e larvas. 

64 CENOURA KG 350 

  CENOURA - De primeira qualidade, tamanho médio, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o 

  transporte e não estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica. 

65 CERA EM PASTA C/ 400G UN 30 

  Cera em pasta C/ 400g Cera de carnaúba e polietilênicas, parafinas, solventes alifáticos, silicone, perfume. 

66 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML UN 100 

  Cera Líquida Incolor 750 ML Composição: Parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, 

  formol. 

67 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 60 LT C/ TAMPA UN 6 

  Cesto plástico para lixo 60 LT c/ tampa Especificação: polipropileno com 

  Tampa para lixo, vazado, capacidade  

  60 litros.                                                    

68 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO VAZADO 100 LT , SEM TAMPA UN 10 

  Cesto plástico para lixo vazado 100 LT Especificação: polipropileno sem   

  Tampa para lixo, vazado, capacidade  

  100 litros 

                  
69 CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA C/ 10 SAQUINHOS UN 100 

  Chá de Camomila, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto 

  e prazo de validade.  

70 CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA C/ 10 SAQUINHOS UN 100 

  Chá de Erva Doce, embalagem: caixa com 10 saquinhos, embalados individualmente, contendo no mínimo 10g e no máximo 20g, 

  com identificação do produto e prazo de validade.  

71 CHÁ DE HORTELA, CAIXA C/ 10 SAQUINHOS UN 100 

  Chá de Hortelã, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo individualmente, no mínimo 10g e no máximo 20g, com 

  identificação do produto e prazo de validade.  

72 CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA C/ 10 SAQUINHOS UN 100 

  Chá de Maçã, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo individualmente, no mínimo 10g e no máximo 20g, com 
identificação 

  do produto e prazo de validade 

73 CHÁ MATE, CAIXA C/ 10 SAQUINHOS UN 150 

  Chá Mate, embalagem: caixa com 10 saquinhos, contendo individualmente, no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do 
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  produto e prazo de validade.  

74 CHEIRO VERDE MC 200 

  CHEIRO VERDE- Produto de boa qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras, apresentando evolução 
completa 

  de tamanho e maturação. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno. 

75 CHOCOLATE EM PÓ C/ 1KG UN 200 

  solúvel, instantâneo, natural, embalagem contendo 1kg, com identificação do produto e prazo de validade.  

76 CHUCHU KG 50 

  CHUCHU - De 1ª qualidade, in natura, com casca, integra e firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos; com 

  grau de evolução completo de tamanho. Sem danos causados por lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada. 

77 COADOR DE CAFÉ MÉDIO (EM TECIDO) UN 10 

  Coador de café médio (em tecido) 

78 COCO RALADO C/ 100G UN 200 

  COCO RALADO SECO E SEM AÇÚCAR - Especificação: Deverá                      ser elaborado com endosperma procedente de 

  frutos sãos e maduros não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de fragmentos soltos e de cor branca. 

  Parcialmente desengordurado com teor mínimo de lipídio de 3g em embalagem de 100g 

79 COLHER DE MESA PARA SOPA DE INOX PADRÃO UN 60 

  Colher de mesa para sopa de inox padrão 

80 COLORIFICO C/ 100G UN 150 

  COLORAU EM PÓ - Especificação: Fino e homogêneo, coloração adequada, não deve estar embolorado, livre de umidade, isento 

  de matéria terrosa, cheiro aromático característico, embalagem plástica atóxica embaladas em pacotes de 100g. 

81 CONCHA DE ALUMÍNIO BATIDO DIÂMETRO 14 CM - DE BOA QUALIDADE. UN 5 

  Concha de alumínio batido diâmetro 14 cm - de boa qualidade. 

82 CONCHA DE ALUMÍNIO MEDIA. CONCHA INOX 30CM - COMPRIMENTO: 30CM. DE BOA 
QUALIDADE. 

UN 10 

  Concha de alumínio media. Concha inox 30cm - comprimento: 30cm. de boa qualidade. 

83 CONJUNTO DE PANELA DE ALUMÍNIO 06 PEÇAS (CANECÃO Nº 14, CAÇAROLA Nº 18, 
FRIGIDEIRA Nº 20, PANELA Nº 16, 18 E 20). 

UN 3 

  Conjunto de panela de alumínio 06 peças (canecão nº 14, caçarola nº 18, frigideira nº 20, panela nº 16, 18 e 20). 

84 COPO DE VIDRO LISO 300ML - DE BOA QUALIDADE. UN 200 

  Copo de vidro liso 300ml - de boa qualidade. 

85 COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE 100X1 PT 200 

  Copo descartável 200ml pacote 100x1 

  Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, 

  Capacidade 200ml, acondicionado em pacotes de 100 copos. 

86 COPO DESCARTÁVEL 50ML PACOTE 100X1 PT 300 

  Copo descartável 50ml pacote 100x1 

  Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, Capacidade 50ml, acondicionado em pacotes de 100 copos 

87 CORDA PARA VARAL  GROSSO 100% POLIETICO. RL 10 

  CORDA PARA VARAL  GROSSO 100% POLIETICO. 

88 COTONETE CX 75 UNID. UN 100 

  Cotonete cx 75 unid. 

89 COUVE-FLOR UN 100 

  de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

  condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

90 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 300 

  COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- 

  congelado, em perfeito estado de conservação, sem odor impróprio ou quaisquer características que inviabilize o seu consumo. 

  Embalagem primária transparente contendo nome, carimbo do SIF do estabelecimento do produtor. Etiqueta com lote e validade 

  do produto, de 

  acordo com legislação vigente 

91 COXINHA DE ASA DE FRANGO KG 300 

  de primeira qualidade, congelado, embalagem em filme pvc transparente, ou saco plástico transparente, atóxico, com identificação 

  do produto e prazo de validade.  

92 CRAVO DA INDIA C/40G UN 45 

  embalagem contendo 40g, com identificação do produto e prazo de validade.  
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93 CREME DENTAL: COM FLÚOR EMBALAGEM COM 90 GR UN 80 

   CREME DENTAL: Com flúor embalagem com 90 gr.com 

  Micropartículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da saúde, embalagem deve conter a marca do Fabricante, peso 

  liquido, data de fabricação e prazo de Validade. Deve ser aprovado pela ABO - (Associação Brasileira de Odontologia). 

94 CUSCUZEIRO EM ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 30 -9,8 LITROS. UN 5 

  Cuscuzeiro em alumínio reforçado Nº 30 -9,8 LITROS. Com tampa e duas alças, com capacidade para aproximadamente 9,8 litros. 

95 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO UN 5 

  Desentupidor para vaso sanitário 

96 DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LT UN 250 

  Agua minerDesinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida para uso geral. Composição aromática: 

  Lavanda. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

  identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério  

  da Saúde. Embalagem plástica, frasco com 2 LITROS frasco. 

97 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL EMBALAGENS DE 360 ML UN 60 

  Desodorizador de ambiente Aerossol Embalagens de 360 ml, Ingredientes ativos: Cloreto de alquil. Dimetil benzil amônio e cloreto 

  de alquil. Dimetil etil benzil amônio 0,07%. Composição: Ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes, perfume e butano/propano. 

98 DESODORIZADOR EM PASTILHA P/ VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE UN 100 

  Desodorizador em pastilha p/ vaso sanitário c/ suporte  

99 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL C/ 500 ML UN 300 

  Detergente líquido neutro biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

  detergente, pH  situado  entre  5,5  e  8,0.  O produto deverá ser transparente, isento de perfume, partículas insolúveis ou material 

  precipitado e inócuo à pele.  Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em   geral e   enxágue rápido.   

  Embalado em   frasco   plástico   flexível e inquebrável com capacidade entre 500 Ml, provido de tampa fixada sob pressão   e     

  bico   aplicador.   Acondicionado   em   caixa   de    papelão, constando externamente os dados de identificação, procedência, 

  prazo de validade, quantidade e número de registro ou notificação do produto junto ao órgão da Vigilância Sanitária. O produto 

  deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

100 EMBALAGEM PARA MARMITEX Nº 9 CX C/ 100 CX 30 

  Embalagem para Marmitex nº 9 CX C/ 100 Diâmetro: 215 mm Altura:  66 mm 

  Volume: 1.200 ml 

101 ERVILHA   C/ 200G UN 150 

  enlatada reidratada, em conserva, contendo no mínimo 200g, embalagem em lata, com identificação do produto e prazo de 

  validade.  

102 ESCOVA DE LAVAR ROUPA( EM MADEIRA) UN 10 

103 ESCOVA DENTAL Nº 30 MACIA UN 15 

  Escova dental nº 30 macia. Cabo reto, Cerdas macias, cabeça referência 30, com Cerdas de Cabeça Arredondadas contendo 32 

  Tufos de Cerdas, comprimento total de 17 a 20 cm c/ selo de aprovação da ABO - (Associação Brasileira de Odontologia), 

  embaladas individualmente. 

104 ESCOVA PARA PENTEAR CABELOS. UN 10 

  Escova para pentear cabelos. Escovas com cerdas de nylon com  pontas  protetoras  não  agridem  o  couro  cabeludo, com cabo   

  grande  e  ergonômico,  antideslizante  ideal para  pentear  todos  os  tipos  de cabelos. 

105 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE UN 10 

  Escova Sanitária com Suporte - Descrição: Escova sanitária redonda em plástico, com suporte redondo em plástico. – Tamanho 

  aproximado 14x42 cm. 

106 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE 8X1 UN 300 

  Esponja de lã de aço, pacote 8x1 

  Esponja de lã de aço carbono, não abrasiva, textura macia e isenta de 

  Sinais de oxidação, pacote 8x1, peso líquido 60g. 

107 ESPONJA DUPLA-FACE MULTIUSO, 100X71X20MM UN 350 

                  
  Esponja dupla-face multiuso, 100x71x20mm, bicolor: lado verde de 

  Fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada. 

108 EXTRATO DE TOMATE C/ 190G UN 300 

  concentrado, embalagem contendo no mínimo 190g, com identificação do produto e prazo de validade.  

109 FACA DE CORTE MÉDIA COM CABO PLÁSTICO BRANCO 10” UN 6 



 

 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

CNPJ N°. 34.670.976/0001-93 

                                                                          
CNPJ nº 34.670.976/0001-93 Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

  Faca de corte média com cabo plástico branco 10” 

110 FACA TAMANHO 3,5"- FACA PARA LEGUMES, TAMANHO 3,5" UN 6 

   Faca tamanho 3,5"- faca para legumes, tamanho 3,5", lâmina de aço inoxidável, cabo em polietileno. De boa qualidade. 

111 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA C/ 1KG KG 200 

  FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA - Tipo “1” de primeira qualidade, regional, torrada, grupo seco, subgrupo fina, classe 
branca, 

  isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem bolores ou leveduras. Embalagem de 1kg, 

  transparente, resistente, atóxica. 

112 FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA FLOCÃO. UN 200 

  FARINHA DE MILHO FLOCADA - Sem sal enriquecido com ferro e ácido fólico e vitamina b9 – produto obtido pela moagem do 

  grão de milho fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas. Embalagem primária: 

  pacote de polietileno transparente e atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, embalagem 500g 

113 FARINHA DE ROSCA C/ 500G UN 200 

  pacote com 500g, enriquecida com ferro e ácido fólico, com identificação do produto e prazo de validade. 

114 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG PCT 100 

   farinha de trigo com o fermento. Os dois ingredientes juntos, na medida certa, deixam suas receitas mais práticas. 

115 FEIJÃO BRANCO - TIPO 1 C/ 1KG KG 60 

  constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, 

  sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote 01 Kg. Com identificação do produto e prazo de validade. 

116 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 C/ 1KG KG 200 

  FEIJÃO CARIOQUINHA - Tipo 1 - novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos 

  estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade.  Embalagem com 01kg, com identificação do produto, marca do fabricante, 

  prazo de validade (mínimo de 06 meses), peso liquido, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/ms. 

117 FEIJÃO FRADINHO C/ 1KG KG 100 

  tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material 

  terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de 

  validade. 

118 FEIJÃO PRETO C/ 1 KG KG 150 

  tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de 

  outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, pacote contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de 

  validade. 

119 FEIJÃO VERDE KG 80 

  de primeira qualidade, sem sujidades, sem material terroso, sem larvas e parasitas, com grau de evolução completo do tamanho, 

  aroma e cor própria. 

120 FERMENTO BIOLOGICO C/500G UN 120 

  seco, instantâneo, pacote contendo no mínimo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

121 FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G UN 200 

  embalagem contendo no mínimo 100g, com identificação do produto e prazo de validade. 

122 FILÉ DE PEITO DE FRANGO KG 250 

   de primeira qualidade, congelado, embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, atóxico, com identificação 

  do produto e prazo de validade.  

123 FILME PLASTICO PVC. UN 200 

  Filme plástico PVC   1 rolo com 30m de filme de PVC Dimensões: 28cm x 30m Composição: 100% PVC. 

124 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº3, C/ 40 UNIDADES CX 200 

  para café nº 3, de primeira qualidade, contendo no mínimo 40 unidades. 

125 FLANELA (TAMANHO PADRÃO) FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58CM, NA COR 
LARANJA 

UN 100 

  Flanela (tamanho padrão) Flanela 100% Algodão Medindo 38x58cm, Na Cor Laranja 

126 FORMA DE ASSAR ALUMÍNIO, INDUSTRIAL, Nº 3 (41X28 CM). UN 15 

  Forma de assar alumínio, industrial, Nº 3 (41X28 CM). 

127 FORMA DE ASSAR ALUMÍNIO, INDUSTRIAL, Nº 4 (45X32CM). UN 15 

  Forma de assar alumínio, industrial, Nº 4 (45X32CM). 

128 FÓSFORO DE SEGURANÇA, PALITOS EXTRA LONGOS, CX C/ 50 PALITOS CX 100 

  Fósforo de Segurança, palitos extra longos, caixa com 50 palitos. 

129 GARFO PARA REFEIÇÃO, CORPO EM AÇO INOX, COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE 
COMPRIMENTO. 

UN 200 
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  Garfo para refeição, corpo em aço inox, com aproximadamente 18 cm de comprimento. 

130 GARRAFA PET ÁGUA MINERAL 500ML CAIXA  C/ 12 UNIDADES CX 100 

  Garrafa pet agua mineral de 500ml (12 und) 

131 GARRAFA TERMICA  DE 5 LT UN 3 

   Garrafa Térmica com capacidade de 5 Litros, que  Mantenha a sua bebida sempre na temperatura agradável com a Garrafa 

  Térmica 5 Litros.  

132 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO CORPO PLÁSTICO UN 3 

  Garrafa térmica 1 litro corpo plástico - ampola de vidro, rolha dosadora, com copo multiuso, com capacidade para 01 litro. Nas 

  cores azul, verde escuro ou vermelho.  De boa qualidade. 

133 GELATINA EM PÓ ABACAXI C/ 80G UN 60 

  produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de abacaxi, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e 

  corante artificial, embalagem contendo no mínimo 80g, com identificação do produto e prazo de validade. 

134 GELATINA EM PÓ CEREJA C/ 80G UN 60 

  produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de cereja, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e 

  corante artificial, embalagem contendo no mínimo 80g, com identificação do produto e prazo de validade. 

135 GELATINA EM PÓ FRAMBOESA C/ 80G UN 60 

  produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de framboesa, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de 

  sódio e corante artificial, embalagem contendo no mínimo 80g, com identificação do produto e prazo de validade. 

136 GELATINA EM PÓ LIMÃO C/80G UN 60 

   produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de limão, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e 

  corante artificial, embalagem contendo no mínimo 80g, com identificação do produto e prazo de validade. 

137 GELATINA EM PÓ MORANGO C/80G UN 80 

  , produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de morango, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio 

  e corante artificial, embalagem contendo no mínimo 80g, com identificação do produto e prazo de validade. 

138 GELATINA EM PÓ PÊSSEGO C/80G UN 50 

  , produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de pêssego, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio 

  e corante artificial, embalagem contendo no mínimo 80g, com identificação do produto e prazo de validade. 

139 GELATINA EM PÓ UVA C/80G UN 80 

  produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de uva, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e 

  corante artificial, embalagem contendo no mínimo 80g, com identificação do produto e prazo de validade. 

140 GOIABADA EM BARRA 400G UN 200 

  Goiabada em barra 400g. Ingredientes: Goiaba e açúcar, com identificação do produto e prazo de validade.  

141 GRANOLA TRADICIONAL, PACOTE 1 KG KG 50 

  pacote 1 kg. Ingredientes: aveia em flocos, mel, fibra e gérmen de trigo, açúcar mascavo, uva passa, flocos em cereais (trigo arroz, 

  aveia e milho), castanhas (caju e pará), flocos de milho, óleo vegetal, maçã desidratada, gergelim e malte de cereais. Com 

  identificação do produto e prazo de validade. 

142 GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 FOLHAS 30CMX31CM PT 200 

  Guardanapo de papel pct com 50 folhas 30cmx31cm 

143 GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS DUPLAS, 33,5X33, EMBALAGEM COM 50 UND. PCT 600 

  Guardanapo de Papel, folhas duplas, 33,5 x 33, embalagem com 50 unidades. 

144 INSETICIDA SPRAY AEROSSOL MATA TUDO 300ML - SEM CHEIRO UN 10 

  Inseticida spray aerossol mata tudo 300ml - sem cheiro 

145 IORGURTE SABOR ( MORANGO, SALADA DE FRUTA E AMEIXA) C/ 190 ML UN 300 

  IORGURTE SABOR ( MORANGO, SALADA DE FRUTA E AMEIXA) C/ 190 ML 

146 ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES 7,5 CM UN 10 

  Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, Peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, 

  descartável. 

147 JARRA DE PLÁSTICO 2 LT PARA SUCO UN 6 

  Jarra de plástico 2 LT para suco - com tampa que disponibiliza controle de abertura, alça resistente, material atóxico e Incolor 

  fosco. De boa qualidade. 

148 JILÓ KG 100 

  de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 

  conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

149 JOGO DE XÍCARAS E PIRES. XÍCARA PARA CAFÉ COM PIRES, COM 90 M, JOGO C/ 6 PEÇAS UN 5 
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  Jogo de xícaras e pires. Xícara para café com pires, com 90 ml., em embalagem    litografada    contendo    todas    as informações 

  do produto, jogo com 06 peças.l., em embalagem    litografada    contendo    todas    as informações do produto, jogo com 06 

  peças. 

150 LARANJA KG 300 

  LARANJA PÊRA, 1ª qualidade in natura, tamanho e coloração uniformes, polpa firme e livre de sujidades, parasitas, larvas, 

  resíduos e fertilizantes. 

151 LEITE CONDENSADO C/ 395G UN 300 

  tradicional, embalagem com no mínimo 395g, com identificação do produto e prazo de validade.  

152 LEITE DE CÔCO C/ 200ML UN 200 

  tradicional, embalagem contendo 200ml, com identificação do produto e prazo de validade.  

153 LEITE EM PÓ INTEGRAL C/400G UN 100 

  LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO acondicionado em pacote de poliéster metalizado, resistente, hermeticamente fechado, 

  embalagem contendo peso líquido de 400g, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, data de 

  validade, rotulagem de acordo com a legislação e selo de inspeção federal (S.I.F). 

154 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO CX 300 

  LEITE INTEGRAL UHT, 3% de gordura, sem glúten, longa vida, sabor natural, produto de origem animal (vaca), líquido fluido, 

  pasteurizado. Embalagem (primária) tetra pak de 1 litro, com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação 

  nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, data de validade, rotulagem de acordo com a legislação e selo de 

  inspeção federal (S.I.F).  

155 LIMPA ALUMÍNIO C/ 500 ML. UN 200 

  Limpa alumínio C/ 500 ml. Limpador Delível para Limpeza Pesada, Original - Composição: Alquil. Benzeno sulfonato de sódio, 

  solvente, coadjuvantes, sequestrante, corante, água, perfume e conservante. - Embalagem: Frasco com 500 ml. 

156 LIMPA AMBIENTE MULTE USO SPRAY 500ML UN 100 

  Limpa ambiente multe uso spray 500ml 

157 LIMPA AZULEJO FRASCO C/ 1 LT. UN 100 

  Limpa azulejo frasco c/ 1 LT. Produto a base de butilglicol, metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não 

  iônico, conservante, fragrância e água.. Produto a base de butilglicol, metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, 

  tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água. 

158 LIMPA FORNO COM APLICADOR INTERNO  C/ 226 ML UN 50 

  LiLimpa Forno com Aplicador Interno - Composição: Soda caustica, espessante, óleo de menta e água. - Embalagem: Pote 

  plástico contendo 226 ml. - Composição: Soda caustica, espessante, óleo de menta e água. - Embalagem: Pote plástico contendo 

  226 ml. 

159 LIMPA VIDRO E SUPERFÍCIES SPRAY 500 M UN 50 

  Limpa vidro e superfícies spray 500 ml, Tipo: Spray, Acondicionamento: Frasco, Utilização: Vidros e superfícies 

160 LINGUIÇA CALABRESA KG 200 

  defumada, embalada a vácuo, embalagem contendo no mínimo 250g, com identificação do produto e prazo de validade.  

161 LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML. UN 50 

  Lustra móveis C/ 200 ml. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água; Aspecto Físico: Líquido leitoso; Cor: 

  Branco.Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água; Aspecto Físico: Líquido leitoso; Cor: Branco. 

162 LUVAS LATEX DIVERSOS  TAMANHO PR 50 

  LUVAS LATEX DIVERSOS  TAMANHO. 

163 MAÇÃ KG 300 

  MAÇÃ BRASILEIRA, 1ª qualidade in natura, tamanho e coloração uniformes, polpa firme e livre de sujidades, parasitas, larvas, 

  resíduos e fertilizantes. 

164 MACARRÃO ESPAQUETE C/ 1 KG UN 300 

  à base de farinha com ovos, pacote contendo 1kg, com identificação do produto e prazo de validade.  

165 MACARRÃO PARAFUSO 500 G. PCT 200 

  Macarrão Parafuso c/ sêmola pct de 500g. 

166 MACARRÃO TALHARIM C/ 500G UN 300 

  constituído de sêmola de trigo com ovos, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem com no mínimo 500g, com identificação 

  do produto e prazo de validade.  

167 MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G UN 200 

  embalagem vidro, contendo no mínimo 500g, com baixo teor de gordura, com identificação do produto e prazo de validade.  

168 MAMÃO KG 150 
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  MAMÃO FORMOSA, 1ª qualidade in natura, tamanho e coloração uniformes, polpa firme e livre de sujidades, parasitas, larvas, 

  resíduos e fertilizantes. 

169 MANDIOCA (AIPIM) AMARELA KG 150 

  MANDIOCA: De primeira qualidade, descascada, 100% natural, sem adição de conservantes, embalagem externa de plástico 

  atóxica, pacote de 1kg. Inspecionada pelo Ministério da agricultura (SIF) ou registro de produto artesanal vegetal concedido pela 

  agência de defesa agropecuária do estado do Pará (ADEPARÁ) 

170 MANGA KG 150 

171 MANJERIÇÃO MC 60 

  de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de 

  sujidades, parasitos e larvas. 

172 MARACUJÁ AZEDO KG 300 

  in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

  condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

173 MARGARINA VEGETAL C/500G UN 100 

  MARGARINA VEGETAL - Com sal, com no mínimo 60% de lipídeos. embalagem: pote com 500 G, com identificação do produto, 

  do fabricante, data de fabricação, validade (mínima de 06 meses) de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da 

  ANVISA/ms ou ministério da agricultura. 

174 MASSA PARA LASANHA C/ 500G UN 100 

  pré cozida, à base de farinha de trigo, embalagem contendo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

175 MEL DE ABELHA SILVESTRE C/ 1 LITRO LT 7 

  embalagem de 1 litro, com identificação do produto e prazo de validade.  

176 MELANCIA KG 200 

  MELANCIA 1ª QUALIDADE in natura tamanho e coloração uniformes, polpa firme e livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduos e 

  fertilizantes. 

177 MELÃO AMARELO KG 250 

  de primeira qualidade, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

  em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

178 MILHO BRANCO PARA CANJICA C/ 500G UN 100 

  , embalagem contendo no mínimo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

179 MILHO DE PIPOCA 500G UN 100 

  Tipo 1, classe amarelo, grupo duro, peso 500g. 

180 MILHO VERDE C/ 320G UN 300 

  , em conserva, embalagem contendo no mínimo 320g, com identificação do produto e prazo de validade.  

181 MOLHO DE PIMENTA VERMELHA C/ 150ML UN 12 

  embalagem plástica contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade. 

182 MOLHO MADEIRA C/ 340G UN 50 

  embalagem de vidro, contendo no mínimo 340g, com identificação do produto e prazo de validade. 

183 MOLHO POMAROLA TRADICIONAL C/ 340ML UN 150 

  embalagem contendo no mínimo 340ml enlatado, com identificação do produto e prazo de validade.  

184 MOLHO SHOYO C/ 150ML UN 100 

  de soja, embalagem contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade.  

185 MOLHO TIPO INGLÊS C/ 150ML UN 100 

  produto preparado à base de extrato de carne, acrescido de vinagre, água, açúcar, caramelo, sal, cravo, canela e ingredientes 

  permitidos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades,  parasitas e larvas, frasco com 150ml. 

186 MOSTARDA C/ 200G UN 100 

  frasco contendo no mínimo 200g, com identificação do produto e prazo de validade.  

187 ÓLEO COMESTÍVEL, VEGETAL, DE MILHO C/ 900ML UN 100 

   vegetal, de milho, puro, fino, sem colesterol, rico em vitamina e, embalagem contendo no mínimo 900ml, com identificação do 

  produto e prazo de validade.  

188 ÓLEO COMESTIVEL, VEGETAL, DE SOJA PET DE 900ML UN 700 

  ÓLEO DE SOJA - Especificação: Óleo comestível vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou outras 

  matérias estranhas ao produto. Embalagem contendo no mínimo 900 ml do referido óleo, devidamente identificada com o nome do 

  produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.  

189 OREGANO, POTE C/ 50G UN 20 
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  ORÉGANO DESIDRATADO - Especificação: condimento, embalagem plástica com 100g, contendo todas as informações segundo 

  a legislação vigente. 

190 OVOS CLASSE A CT /30 CT 100 

  OVO DE GALINHA - Cor: Branca, tipo: Extra, Classe: A, produto adequado para consumo humano e em conformidade com a 

  legislação em vigor. Com prazo de validade de no mínimo 1 mês após a data de entrega 

191 PÁ PARA LIXO COM CABO PLÁSTICO MEDINDO 300MM X 280MM X 125MM, CABO DE 
MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO COM 150CM 

UN 20 

  Pá para lixo com cabo plástico medindo 300mm x 280mm x 125mm, cabo de madeira revestido com plástico com 150cm 

192 PALHA DE AÇO C/ 8 UNIDAES PT 200 

  Palha de aço: lã de aço: composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, embalado em 08 unidades                      

193 PALITO DE DENTE C/ 100 PALITOS CX 300 

  Palito de Dente com ponta, embalagem com 100 palitos. 

194 PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CX 50 

195 PALMITO EM CONSEVA  DE AÇAÍ EM VIDRO 250G UND 100 

196 PANELA DE ALUMÍNIO C/TAMPA CAP. 45 LT. UN 3 

  Panela de alumínio c/tampa cap. 45 LT. 

197 PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO REFORÇADO, CAPACIDADE: 7 LITROS UN 3 

  Panela de pressão em alumínio polido reforçado, capacidade: 7 litros. Características adicionais: válvula de controle de pressão, 

  trava de segurança, tampa com anel de borracha, trava nas laterais e pegador em material atérmico. Observação: produto em 

  conformidade com a legislação em vigor, em especial com as normas da ABNT. 

198 PANO DE CHÃO TIPO TOALHA TAMANHO PADRÃO UND 80 

199 PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60X40CM. UN 50 

  Pano de prato, 100% algodão, medindo 

  No mínimo 60x40cm. 

                  
200 PANO M.U. (TIPO PERFEX). UN 50 

  Pano M.U. (tipo perfex). Composição 100% de fibras de viscose, resina acrílica corante e agente bacteriostático triclosan, Largura 

  32 cm, Altura 15 cm e Comprimento 20 cm. 

201 PÃO DE FORMA INTEGRAL DE 550G PCT 100 

  100% sabor, aroma e textura. E assim como você, é cheia de vontades. Satisfazer as suas. A principal delas? Deliciosamente 

  nutritiva, esta receita é cheia de saúde! O pão é feito com farinha totalmente integral, aquela que preserva vitaminas, proteínas, 

  minerais e fibras dos grãos. Uma farinha 100% saudável e 100% alto astral! Acrescentamos a ela sementes poderosas como as 

  de girassol, de linhaça e o gergelim, que além de nutritivas dão um gostinho todo especial. 

202 PÃO DE FORMA, PACOTE COM 500G PT 100 

  Pão de Forma, pacote com 500g, superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, miolo consistente, sedoso e macio, tipo 

  tradicional, peça fatiada, composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal, água, fermento biológico, anti 

  mofo, embalado em saco plástico pvc, atóxico. 

203 PAPEL ALUMÍNIO, ROLO C/ 30CM X 7,5 M UN 100 

  Papel Alumínio, rolo com 30cm x 7,5m. 

204 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PACOTE 4X1 UN 400 

  Papel higiênico folha dupla, pacote 4x1 

  Papel higiênico folha dupla, de alta qualidade, não reciclado, 100% 

  Celulose, pacote com 4 rolos de 30mx10cm, na cor banco 

  Neve, neutro, tubo interno medindo 4cm de diâmetro, Embalagem com boa visibilidade do produto. 

                  
205 PAPEL TOALHA , PACOTE C/ 2 ROLOS C/ 60 TOALHAS CADA UN 150 

  Papel toalha, folha dupla, pacote de 02 rolos com 60 toalhas cada. 

206 PENEIRA EM AÇO INOX DIÂMETRO MÍNIMO APROXIMADO DO ARO 54 CM UN 5 

  Peneira em aço inox diâmetro mínimo Aproximado do aro 54 cm, boa durabilidade 

207 PEPINO JAPONÊS KG 80 

  Pepino Japonês, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

  transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

208 PÊSSEGO EM CALDA, SEM CAROÇOS C/ 850G UN 100 

  Pêssego em calda, selecionado e sem caroços lata com no mínimo 850g, com identificação do produto e prazo de validade. 



 

 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

CNPJ N°. 34.670.976/0001-93 

                                                                          
CNPJ nº 34.670.976/0001-93 Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

209 PILÃO MÉDIO PILÃO COM SOCADO - PARA ALHO EM POLIETILENO, TAMANHO 10CM DE 
ALTURA E 12CM DE DIÂMETRO 

UN 3 

  Pilão médio pilão com socado - para alho em polietileno, tamanho 10cm de altura e 12cm de diâmetro. DE BOA QUALIDADE. 

210 PILHA AAA PEQUENA ALCALINA, 1,5V E CARTELA COM 02 UNIDADES UN 20 

  Pilha AAA pequena alcalina, 1,5V e Cartela com 02 Unidades 

211 PILHA ZINCO GRANDE, EMBALAGEM BLISTER COM 2 PILHAS E VOLTAGEM1,5V. UN 20 

  Pilha zinco grande, Embalagem Blister com 2 pilhas e Voltagem1,5V. 

212 PIMENTA CALABREZA 20G UN 100 

  A Pimenta Calabresa é a versão seca da Pimenta Dedo de Moça, uma das mais famosas do Brasil. Sua versão em pó é ótima 

  para tornar receitas mais picante em diversos pratos e o uso pode ser ilimitado. Também usada com propriedade para temperar 

  carne vermelha. 

213 PIMENTA DO REINO, POTE C/ 50 G UN 100 

  PIMENTA DO REINO POTE CO 50 G. 

214 PIMENTÃO KG 70 

  Pimentão: De 1ª qualidade, inteiro, acondicionado em rede plástica, com identificação de peso, validade de cinco dias a contar da 

  data de entrega, em grau de amadurecimento médio. 

215 POCÃ ( TANGERINA) KG 250 

  Pocã (tangerina), in natura, de primeira, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a 

  conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

216 POLPA DE ACEROLA C/100G UN 100 

  de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com 

  especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

217 POLPA DE CAJÁ C/ 100G UN 100 

  POLPA DE CAJÁ De primeira qualidade, extraída da polpa da fruta integral, 100% natural, sem adição de conservantes, 

  embalagem externa de plástico atóxica, pacote de 1kg. Inspecionada pelo Ministério da agricultura (SIF) ou registro de produto 

  artesanal vegetal concedido pela agência de defesa agropecuária do estado do Pará (ADEPARÁ) 

218 POLPA DE CAJU C/ 100G UN 60 

  de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com 

  especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

219 POLPA DE FRUTAS DE CUPUAÇU EM PACOTES DE 1KG KG 50 

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob congelamento a 18º C. validade não superior a 12 

  meses 

220 POLPA DE GOIABA, 100G UN 100 

   de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com 

  especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

221 POLPA DE GRAVIOLA C/ 1KG UN 50 

  de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 1kg, embalados em saco plástico transparente e resistente, com 

  especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

222 POLPA DE MANGA C/ 100G UN 50 

  , de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com 

  especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

223 POLPA DE MARACUJÁ C/ 100G UN 100 

  de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com 

  especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

224 POLPA DE UVA C/ 100G UN 50 

  de primeira qualidade, embalagem individual, com no mínimo 100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com 

  especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

225 POLVILHO AZEDO PCT 500 UND 100 

226 POLVILHO DOCE KG 300 

  de primeira qualidade, embalado em saco plástico transparente, sem sujidades, com identificação do produto e prazo de validade. 

227 PRATO DE VIDRO TEMPERADO FUNDO 22CM UN 150 

  Prato de vidro temperado fundo 22cm -  em vidro transparente,  22 x 32cm,  de boa qualidade. 

228 PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA PCT C/ 12 UNID. UN 12 

  Prendedor de roupa em madeira pct c/ 12 unid. 

229 PREPARADO PARA CULIÁRIA, DE GALINHA, EM TABLETE C/ 57G UN 120 
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  Preparado para Culinária, de galinha, composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, 

  extrato de carne de frango, em tablete, acondicionados em caixa com 06 tabletes, contendo no mínimo 57g. 

230 PRESUNTO DE PERU COZIDO KG 200 

  Presunto de Peru Cozido, sem gordura, fatiado, com identificação do produto e prazo de validade. 

231 QUEIJO PARMESÃO RALADO C/ 100G PT 100 

  Queijo parmesão ralado, conservador ácido sórbico. Não contém glúten. Pacote com 100g, com identificação do produto e prazo 

  de validade.  

232 QUEIJO TIPO MUSSARELA , FATIADO KG 200 

  Queijo tipo Mussarela, fatiado, de primeira qualidade, embalagem em filme pvc transparente, ou saco plástico transparente, 

  atóxico, com identificação do produto e prazo de validade.  

233 RALO DE INOX UN 5 

  RALO DE INOX GRANDE. 

234 REGISTRO P/ FOGAO COMPLETO UN 5 

  Registro de alta pressão com rosca externa -  completo, com mangueira de 1 metro 300 íbis, rosca externa, mais 02 abraçadeiras. 

  A mangueira deve ser normalizada e certificado pelo inmetro. 

235 REPOLHO KG 400 

  REPOLHO - De 1ª qualidade, in natura, com casca, integra e firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos; com 

  grau de evolução completo de tamanho. Sem danos causados por lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada. 

236 REQUEIJÃO PEÇA DE 1KG KG 100 

237 RODO DE ALUMÍNIO 60 CM C/ CABO UN 10 

  Rodo de alumínio 60 cm c/ cabo 

238 RODO DE MADEIRA 45 CM C/ CABO UN 10 

  Rodo de madeira 45cm c/ cabo 

239 RÚCULA MC 150 

  Rúcula fresca, de primeira, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de 

  sujidades, parasitos e larvas. 

240 SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS TB 100 

  Sabão em barra, pacote com 5 barras 

  Sabão em barra, aspecto físico sólido, neutro, glicerinado. Pacote com 05 

  Barras de 200g cada. 

241 SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, CAIXA 500G UN 300 

  Sabão em pó biodegradável, caixa 500g 

  Sabão   em   pó   biodegradável.   Composição:   tensoativo, coadjuvante, 

  Corantes, carga e perfume. Material com inscrição no Ministério da Saúde/ ANVISA, embalagem de 500g. 

242 SABÃO EM PÓ DE 1KG UND 200 

243 SABONETE 90 G UN 200 

  SABONETE 90 G 

244 SACO ALVEJADO, PARA LIMPESA DE CHAO UN 150 

245 SACO PARA LIXO,  CAPACIDADE 100 LITROS SACO REFORÇADO PARA LIXO, COR PRETA 
OU AZUL 

PT 150 

   Saco para lixo,  capacidade 100 litros Saco reforçado para lixo, cor preta ou azul, polietileno, capacidade: 100 litros. 

  Tipo E classe I. 

246 SACO PARA LIXO,  CAPACIDADE 15 LITROS SACO REFORÇADO PARA LIXO, COR PRETA 
OU AZUL 

PT 120 

  Saco para lixo,  capacidade 15 litros Saco reforçado para lixo, cor preta ou azul, polietileno, capacidade: 15 litros. 

  Tipo E classe I. 

247 SACO PARA LIXO,  CAPACIDADE 30 LITROS SACO REFORÇADO PARA LIXO, COR PRETA 
OU AZUL, 

PT 150 

  Saco para lixo,  capacidade 30 litros Saco reforçado para lixo, cor preta ou azul, polietileno, capacidade: 30 litros. 

  Tipo E classe I. 

248 SACO PARA LIXO,  CAPACIDADE 50 LITROS SACO REFORÇADO PARA LIXO, COR PRETA 
OU AZU 

PT 200 

  Saco para lixo,  capacidade 50 litros Saco reforçado para lixo, cor preta ou azul, polietileno, capacidade: 50 litros. 

  Tipo E classe I. 

249 SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO 35 X 45 X 04 C/ 50 UNIDADES RL 100 

  Saco plástico em rolo picotado, 35x45x04, solda fundo, contendo no mínimo 500 un., com identificação do produto e prazo de 
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  validade. 

250 SAL REFINADO C/ 1KG UN 200 

  SAL REFINADO IODADO - Sal refinado iodado - ingredientes: cloreto de sódio, iodato de potássio, antiumectantes ferrocianeto de 

  sódio, (ins 535), sílico aluminato de sódio (ins 554) e dióxido de silício (ins 551). Embalagem: 1kg 

251 SALAME TIPO ITALIANO KG 80 

252 SALSICHA DE PERU PCT COM 5 KG PC 30 

253 SALSINHA PCT 100G PC 100 

254 SHAMPOO PARA CABELO 350 ML. UN 10 

  Shampoo para cabelo 350 ml.  Composto   de   lauril   éter, sulfato de sódio, nipagimdietanolamida de ácido graxo, Cloreto de 

  sódio, água, para cabelos normais, embalagem com 350 ml litros, com registro na Anvisa e autorização do ministério da saúde. 

255 SODA CÁUSTICA C/ 1 KG. SÓLIDO DE COR BRANCA PT 20 

  Soda cáustica c/ 1 kg. Sólido de cor branca. Pérolas ou micro pérolas de Forma  

  Granulada semelhante a sagú, ou variados. Escamas. Composta de hidróxido de sódio. 

256 SOJA , EM GRÃOS, C/ 1KG KG 30 

  Soja, em grãos, de primeira qualidade, pacote contendo 1Kg, contém glutén, acondicionado em saco plástico, isento de material 

  terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, com identificação do produto e prazo de validade.  

257 TÁBUA DE CORTAR PROFISSIONAL RETANGULAR TÁBUA DE CORTE PROFISSIONAL 
RETANGULAR C/ (25X45CM) 

UN 10 

  Tábua de cortar profissional retangular tábua de corte profissional retangular, de Polietileno, atóxica (25x45cm) Aproximadamente. 

258 TAPETE DE TECIDO UN 10 

  Tapete de tecido 40x60cm 

259 TAPETE EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE UN 20 

  Tapete emborrachado antiderrapante 

260 TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA C/ 300G UN 150 

  Tempero Completo, sem pimenta, pacote contendo 300g, com identificação do produto e prazo de validade.  

261 TIRA MANCHAS EM GEL EMBALAGEM 5L UND 250 

262 TOALHA DE BANHO, TECIDO 100% ALGODÃO, FELPUDA, DIMENSÕES: 70X140CM 
(LARGURA ALTURA), CORES DIVERSAS. 

UN 10 

  Toalha de banho, tecido 100% algodão, felpuda, dimensões: 70x140cm (largura altura), cores diversas.   

263 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100% ALGODÃO UN 15 

  tamanho 0,50x0,80cm. cores diversas. 

264 TOMATE "EXTRA A" KG 600 

  Tomate “extra a”, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

  transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

265 TORRADA LEVEMENTE SALGADA C/ 160G PT 50 

  Torrada levemente salgada, embalagem 160g.: Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 

  açúcar, sal, extrato de malte, e estabilizante: lecitina de soja (INS 322), com identificação do produto e prazo de validade. 

266 TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES. 

PCT 50 

  Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada em TNT. Embalagem com 100 unidades. 

267 TRIGO PARA QUIBE KG 120 

  Trigo para Quibe, contendo no mínimo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.  

268 UVA KG 250 

  Uva, in natura, tipo itália, de primeira, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 

  a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

269 UVAS PASSAS PEQUENA PACOTE COM 100 G UND 3 

270 VARGEM EXTRA KG 100 

  in natura, de coloração brilhante, aspecto tenro e quebradiço, procedente de espécies genuínas sãs, frescas. Isento de lesões de 

  origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

  enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

271 VASSOURA DE PALHA - DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, CABO 
EM MADEIRA SEM FERPAS, RESISTENTE, BEM AMARRADA E PRESA AO CABO. 

UN 10 

  Vassoura de Palha - Descrição: Vassoura com cepa e cerdas de palha, cabo em madeira sem ferpas, resistente, bem amarrada e 

  presa ao cabo. 

272 VASSOURA DE VASCULAR TETO DE FIBRA NATURAL (SISAL) COM CABO DE MADEIRA DE 
2,0M DE 

UN 50 

  Vassoura de vascular teto de fibra natural (sisal) com cabo de madeira de 2,0m de 
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  Comprimento. 

273 VASSOURA REF. V-9 PLUS PELO SINTÉTICO C/ CABO UN 10 

  Vassoura Ref. V-9 Plus Pelo Sintético c/ Cabo 

274 VASSOURAM PIAÇAVA 40CM COM CABO DE MADEIRA 120CM UN 10 

  Vassouram Piaçava 40cm com Cabo de Madeira 120cm 

275 VINAGRE 750 ML UN 100 

  Produto natural fermentado acetico simples, isenta de corantes artificiais, acido  

  arganicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detrito de  

  animais ou vegetais. embalagem com 750 ml.  

  ALCOOL OU MAÇÃ. 

276 VINHO TINTO SECO, GARRAFA 750ML UN 50 

  Vinho tinto seco: Vinho Tinto Seco  garrafa 750 m. Ingredientes: Fermentado de uvas e conservante INS 220. Grad. Alc. 11,5% 

  Vol., com identificação do produto e prazo de validade.  

277 VINHO TINTO SUAVE UN 80 

  Vinho tinto suave: Ingredientes: Fermentado alcoólico de uvas, açúcar e conservadores sorbato de potássio e anídrido sulfuroso. 

  Grad. Álc. 10,6% de volume, com identificação do produto e prazo de validade.  

 
5.2 A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica sobre a qualidade e especificação dos produtos que serão entregues; 
 
5.3 A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão de planejamento, contida no 
Plano anual de contratação, Lei de Orçamentária Anual, etc. 
 
5.4  A aquisição, tem como objetivo, suprir a necessidade da demanda da residência oficial por um período de 
10 (dez) meses, tendo em vista a manutenção da Residência Oficial do Prefeito de Cumaru do Norte- PA. 
  
6. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
6.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações 
decorrentes desta licitação estão alocados na Certidão emitida pelo Setor de Contabilidade. 
 
7.  PRAZO DA PROPOSTA 
 
7.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos 
envelopes.  
 
8. CONDIÇÕES GERAIS 
 
8.1. Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e 
deverão ser entregues na sede do município de Cumaru do Norte no Departamento de compras do Município 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
8.2 Deverão ser entregues na residência oficial do Prefeito no horário de 7:30 às 17:30hs, localizada na rua 
maranhão S/N, centro de Cumaru do Norte PA, Cep: 68398-000. 
8.3 A fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do 
contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, 
mediante indicação do Gabinete do Prefeito. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas às 
especificações, quantidades e prazo de validade dos mesmos. 
8.4 Provisoriamente, a partir da entrega para efeito de verificação da conformidade com as especificações 
constantes do edital, no termo de referência e da proposta, no período máximo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data do recebimento do objeto pelo gestor/fiscal de contratos e/ou Comissão de Recebimento da 
CONTRATANTE. 
8.5 Os produtos a serem fornecidos deverão estar com o prazo mínimo de validade 180 (cento e oitenta) dias 
em caso de produtos perecíveis. 
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8.6 Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, 
estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 
produtos cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado. Não serão aceitos produtos 
cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 
8.7 O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
8.7.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação; 
8.7.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação 
pelo setor competente. O que deverá ocorrer no prazo máximo de 3 (Três) dias corridos a contar do 
recebimento provisório. 
Parágrafo Único: O fornecimento e a entrega dos produtos serão acompanhados pelo fiscal do contrato 
designado pelo Gabinete do Prefeito, que estará com planilha recolhendo informações necessárias, após a 
entrega/ fornecimento dos produtos o funcionário da contratante irá assinar, para envio relatório mensal. 
8.8 O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado não poderá exceder o exercício financeiro de 2022, não 
podendo se estender além de 31/12/2022, nos termos do art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9. DO PAGAMENTO 
 
9.1 Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja, de modo parcelado. 
9.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/ Fatura com descrição do objeto e quantidade 
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
9.3 O pagamento será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a CONTRATADA 
ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus 
vencimentos. 
9.4 A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas. 
9.5 O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega e 
aceitação dos produtos. 
9.6 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados; 
9.7 No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A 
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer 
pagamentos que realizar à CONTRATADA. 
 
10. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DE CONTRATAÇÃO 
10.1 Declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável, necessária e adequada 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal do Cumaru do Norte/PA. 

 
 

Cumaru do Norte (PA), 11 de janeiro de 2022. 
 

 
Elaborado por: 

 
Cherlis Regino Silva Neto 

Secretário de Administração 
Decreto 005/2021 

 
 
 

Autorizado por: 
Celio Marcos Cordeiro 

Prefeito 


