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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0020 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, tipo estivas para o Sesc Pará. 

RESULTADO FINAL 

Belém-PA, 05 de março de 2021. 

A Pregoeira do Sesc Pará vem comunicar às empresas que participaram do processo licitatório em referência, 
que o Presidente da Instituição, HOMOLOGOU o resultado do PREGÃO em epígrafe, conforme demonstrado na 
tabela abaixo: 

Empresa vencedora: Forte Mix Alimentos e Descartáveis Eireli 

Item Descrição Un. Qtd. 
Marca 

Ofertada 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

1 

Açafrão em pó - sob forma de pó fino, homogênio, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de umidade, 
sujidades ou materiais estranhos. Embalagem de 30 a 50 
gramas. Devidamente identificadas com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de 
validade no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 27 Mariza 25,00 675,00 

3 

Amido de milho - produto amiláceo extraído de milho. 
Ausência de sujidades, parasitas, larvas, material estranho 
ou umidade. Embalagem de 0,5 a 1 kg. Dizeres de rotulagem 
com data de fabricação, validade e informação nutricional 
legível sem rasuras. data de validade não poderá ser inferior 
a 90 dias. 

KG 144 Mariza 4,48 645,12 

4 

Batata palha - produto obtido a partir do processamento de 
batata; ralada tipo palha e frita. Aspecto, cor e sabor próprios 
ao produto. Ausência de 
sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem de 1kg. 
Hermeticamente fechada, íntegra, limpa. Dizeres de 
rotulagem com data de fabricação, validade e informação 
nutricional legível, sem rasuras. Data de validade não poderá 
ser inferior a 90 dias. 

KG 540 Sullper 28,15 15.201,00 

5 

Bombom de chocolate ao leite com características próprias, 
recheio de castanhal de caju ou amendoim com cobertura de 
crocância de waffer e cobertura de chocolate ao leite. Peso 
médio da unidade de 20 a 22 gramas. Isento de avarias, 
mofos, parasitas. a embalagem deve conter nome do 
fabricante, tabela de composição nutricional, número do lote, 
data de fabricação e prazo de validade. 

KG 50 Garoto 39,00 1.950,00 

6 

Caldo de carne - condimento em pó, embalagem de 1 kg, 
íntegra. Dizeres de rotulagem com data de fabricação, 
validade e informação nutricional legível sem rasuras. Data 
de validade não poderá ser inferior a 180 dias. 

KG 594 Arisco 9,57 5.684,58 

7 

Caldo de galinha - condimento em pó, embalagem de 1kg, 
íntegra.dizeres de rotulagem com data de fabricação , 
validade e informação nutricional legível sem rasuras. Data 
de validade não poderá ser inferior a 180 dias. 

KG 594 Arisco 9,59 5.696,46 

8 
Canela em folha - acondicionada em embalagem plástica, 
atóxica, íntegra, limpa, resistente, peso aproximado de 50 
gramas. Dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo 

KG 2 Mariza 80,00 160,00 
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de validade sem rasuras nas informações. Prazo de validade 
mínimo de 90 dias a partir da data de entrega do produto. 

9 

Canela em pó - em forma de pó fino, com aspecto, cor e 
sabor próprios. Em embalagem plástica, atóxica, com 35 a 70 
gramas. Dizeres de rotulagem com data de fabricação e 
tabela de composição nutricional. Prazo de validade mínimo 
de 180 dias a partir da data de entrega do produto 

KG 9 Mariza 78,56 707,04 

12 

Chocolate em pó - 50% cacau - instantâneo, chocolate em pó 
50% cacau, açúcar, aromatizantes. Embalagem de 
aproximadamente 1 kg, resistente, íntegra. Dizeres de 
rotulagem com data de fabricação prazo de validade, lote e 
tabela de composição nutricional. Prazo de validade no 
mínimo 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 36 Mavalerio 27,46 988,56 

13 

Chocolate em barra ao leite - embalagem de 1 kg. o produto 
deverá está de acordo com a rdc nº 227, de 28/08/2003. 
Dizeres de rotulagem com data de fabricação, validade de 
180 dias a partir da data de entrega, tabela de informação 
nutricional e número de lote. 

KG 75 Mavalerio 32,64 2.448,00 

14 

Chocolate em barra meio amargo - embalagem de 1 kg. O 
produto deverá está de acordo com a rdc nº 227, 
de 28/08/2003. Dizeres de rotulagem com data de fabricação, 
validade de 180 dias a partir da data de entrega, tabela de 
informação nutricional e número de lote. 

KG 75 Mavalerio 33,02 2.476,50 

15 

Colorau - em pó fino, homogêneo, obtido a partir do urucum, 
sem adição de sal, coloração vermelha intenso, com aspecto, 
cheiro e sabor próprio. Deve estar isento de materiais 
estranhos à sua espécie. Embalagem plástica atóxica, com 
peso de 500g a 1 kg. Dizeres de rotulagem com data de 
fabricação prazo de validade, lote e tabela de composição 
nutricional. Prazo de validade no mínimo 180 dias a partir da 
entrega do produto. 

KG 720 Mariza 6,43 4.629,60 

16 

Cravinho industrializado, variedade da índia, botões florais 
secos. Produto próprio para o consumo humano. Embalagem 
sachê com peso de 20 a 40 gramas, resistente, atóxica, 
íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem, com tabela de 
composição nutricional, número de lote, data de fabricação e 
prazo de validade, sem rasuras. Prazo de validade mínimo, 
180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 5 Mariza 139,62 698,10 

19 

Essência de baunilha aromatizante artificial. Embalagem de 
30 ml, plástica, resistente. Dizeres de rotulagem, com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

LT 18 
Freishm-

ann 
33,33 599,94 

22 

Folha de louro - oriundo de folhas sãs, desidratadas, isentas 
de sujidades ou materiais estranhos, secas. Embalagem de 
12 a 15 gramas, limpas, íntegras. Devidamente identificadas 
com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de 
validade. Prazo de validade no mínimo 180 dias a partir da 
entrega do produto. 

KG 9 Mariza 77,78 700,02 

23 

Gelatina incolor em pó sem sabor - sachê de 24 gramas. 
Dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de 
validade, lote e tabela de composição nutricional, sem 
rasuras. Prazo de validade de 180 dias a partir da entrega do 

KG 25 Royal 224,00 5.600,00 
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produto. 

29 

Maionese tipo tradicional, isenta de larvas e parasitas. 
Embalagem tetra pak de 1 kg, limpa, íntegra. Dizeres de 
rotulagem com número de lote, data de fabricação prazo de 
validade e tabela de composição nutricional. Prazo de 
validade de 180 dias a contar da data de entrega. 

KG 180 Quero 6,80 1.224,00 

38 

Molho de tomate tradicional, obtido do processamento do 
fruto maduro e condimentos. Embalagem disponibilizada em 
1 kg. dizeres de rotulagem com número de lote, data de 
fabricação prazo de validade e tabela de composição 
nutricional. Prazo de validade de 180 dias a contar da data 
de entrega. 

KG 450 Quero 6,64 2.988,00 

39 

Molho inglês a base de vinagre, açúcar, sal e molho de soja. 
Acondicionado em frasco de polietileno atóxico, resistente e 
limpo, de 900 ml a 1 l. Dizeres de rotulagem com número de 
lote, data de fabricação prazo de validade e tabela de 
composição nutricional. Prazo de validade de 180 dias a 
contar da data de entrega. 

LT 108 Mariza 6,20 669,60 

40 

Mostarda composto a base de mostarda, sal, açúcar e 
outros. Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagem com 
peso de 500 a 3,4 kg. Dizeres de rotulagem com tabela de 
composição nutricional, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade no mínimo 180 dias a partir da entrega do 
produto. 

KG 360 Quero 14,77 4.431,00 

41 

Orégano processado, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades ou materiais estranhos, secas. 
Embalagem de aproximadamente 500 gramas, limpas, 
íntegras. Devidamente identificadas com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de 
validade no mínimo 90 dias a partir da entrega do produto. 

KG 18 Mariza 111,43 2.005,74 

42 

Paçoca a base de amendoim triturado, adicionado de açúcar 
e sal. Embalagem contendo 50 unidades de 15 gramas 
aproximadamente. Dizeres de rotulagem com data de 
fabricação, prazo de validade, lote e tabela de 
composição nutricional, sem rasuras. Prazo de validade de 
90 dias a partir da entrega do produto. 

KG 9 Lual 27,22 244,99 

44 

Pimenta e cominho em pó resultante da moagem de pimenta 
e cominho. Aspecto próprio, seco, sem sujidades. 
Embalagem de 100 gramas. Dizeres de rotulagem com data 
de fabricação e de validade sem rasuras. Prazo de validade 
mínimo 90 dias a partir da entrega do produto. 

KG 36 Mariza 50,00 1.800,00 

46 

Tempero completo em pó concentrado de ingredientes: sal, 
alho, cebola, óleo vegetal. Embalagem de 1 kg. dizeres de 
rotulagem com número de lote, data de fabricação prazo de 
validade e tabela de composição nutricional. Prazo de 
validade não inferior a 90 dias na data de entrega. 

KG 972 Mariza 8,23 7.999,56 

47 

Açúcar cristalizado - granulações uniformes, transparentes, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas ou material estranho. Embalagem 
resistente, material atóxico, limpa, íntegra, contendo 1 kg. 
dizeres de rotulagem com tabela de composição nutricional, 
número de lote, data de fabricação e prazo de validade, sem 

KG 54 Polar 3,52 190,08 
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rasuras. Prazo de validade mínimo, 180 dias a partir da 
entrega do produto. 

48 

Açúcar refinado natural, puro, cristais brancos, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas ou material estranho. Embalagem resistente, material 
atóxico, limpa, íntegra, contendo 5 kg. Dizeres de rotulagem 
com tabela de composição nutricional, número de lote, data 
de fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 11700 Guarani 3,96 46.332,00 

49 

Arroz parbolizado classe longo, tipo 1 com grãos inteiros, 
com umidade permitida em lei, isento de sujidades, materiais 
estranhos, parasitas e larvas. Embalagem plástica, atóxica, 
resistente, contendo 5 kg. Dizeres de rotulagem com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 39600 Fazenda 5,41 214.236,00 

50 

Café em pó - Torrado e moído, tipo tradicional, cafeinado, 
isento de sujidades e impurezas. Embalado á vácuo. 
Embalagem de 250 gramas integra, com selo da ABIC. 
Dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de 
validade e tabela de composição nutricional sem rasuras nas 
informações. Prazo de validade de 180 dias a contar da data 
de entrega. 

KG 3.240 
Santa 
Clara 

17,89 57.963,60 

51 

Canjica de milho branco - tipo1, beneficiado, polido, limpo, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 g, 
plástica, atóxica, resistente, íntegra, limpa. Dizeres de 
rotulagem com tabela de composição nutricional, número de 
lote, data de fabricação e prazo de validade, sem rasuras. 
Prazo de validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do 
produto. 

KG 90 Mariza 6,39 575,10 

53 

Farinha de mandioca média, branca, seca, torrada, isenta de 
umidade, parasitas, larvas ou material estranho. Embalagem 
plástica, atóxica, resistente, contendo 5 kg. Dizeres de 
rotulagem com tabela de composição nutricional, número de 
lote, data de fabricação e prazo de validade, sem rasuras. 
Prazo de validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do 
produto. 

KG 10800 
Gama 
Lopes 

5,09 54.972,00 

55 

Farinha de rosca obtida da moagem de pães torrados. 
Embalagem de 5 kg. dizermos de rotulagem com data de 
fabricação procedência, informações nutricional, número de 
lote, quantidade do produto. Data de validade não poderá ser 
inferior a 60 dias. 

KG 900 Yoki 6,89 6.201,00 

56 

Farinha de tapioca com aspecto, cor, sabor e textura 
próprias, isenta de sujidades, parasitas ou material estranho. 
Embalagem plástica, atóxica, resistente, contendo 1 kg. 
Dizeres de rotulagem com tabela de composição nutricional, 
número de lote, data de fabricação e prazo de validade, sem 
rasuras. 

KG 90 
Gama 
Lopes 

11,89 1.070,10 

57 
Farinha de trigo com fermento isenta de umidade, parasitas, 
larvas ou material estranho. Embalagem plástica, atóxica, 
resistente, contendo 1 kg. Dizeres de rotulagem com tabela 

KG 270 
Rosa 

Branca 
4,44 1.198,80 
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de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 90 dias a partir da entrega do produto. 

58 

Farinha de trigo sem fermento isenta de umidade, parasitas, 
larvas ou material estranho. Embalagem plástica, atóxica, 
resistente, contendo 1 kg. dizeres de rotulagem com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 90 dias a partir da entrega do produto. 

KG 3.600 
Rosa 

Branca 
4,44 15.984,00 

62 

Fubá de milho flocado, pré-cozido, sem sal, isento de larva, 
parasitas ou material estranho. Embalagem resistente, 
contendo 500 g. Dizeres de rotulagem com tabela de 
composição nutricional, número de lote, data de fabricação e 
prazo de validade, sem rasuras. Prazo de validade mínimo, 
180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 90 Mariza 4,44 399,60 

65 

Macarrão parafuso colorido massa alimentícia tipo seca, 
sêmola, tradicional. Embalagem de 500 gramas, plástica 
atóxica, resistente, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com 
tabela de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 180 Ricosa 7,80 1.404,00 

66 

Macarrão penne, massa alimentícia tipo seca, sêmola, 
tradicional. Embalagem de 500 gramas, plástica atóxica, 
resistente, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 2.520 Ricosa 6,29 15.850,80 

67 

Macarrão talharim, massa alimentícia tipo seca, sêmola, 
tradicional. Embalagem de 500 gramas, plástica atóxica, 
resistente, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 2.520 Ricosa 10,48 26.409,60 

73 

Azeite de dendê óleo de palma, sem conservante. 
Embalagem de 500 ml. Deve conter na embalagem dizeres 
de rotulagem com data de fabricação, validade e informação 
nutricional legível, sem rasuras. Data de validade não poderá 
ser inferior a 90 dias. 

LT 180 Mariza 15,00 2.700,00 

74 

Azeite de oliva extra - virgem produto resultante da 
prensagem a frio da azeitona, com acidez menor que 1. 
Embalagem com 500 ml. Dizeres de rotulagem, com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

LT 2.250 Andorinha 45,00 101.250,00 

75 

Azeitona preta, inteira, sem caroço, em conserva, coloração 
uniforme e ausência de turbidez na salmoura. Embalagem 
balde de 2 kg. Dizeres de rotulagem, com tabela de 
composição nutricional, número de lote, data de fabricação e 
prazo de validade, sem rasuras com indicativo claro do peso 
liquido e do peso drenado. Prazo de validade mínimo, 180 
dias a partir da entrega do produto. 

KG 720 
Campo 
Bello 

20,76 14.947,20 

77 
Cereja em calda - fruto inteiro conservado em calda, sem 
talo. Acidez menor que 1%. Embalagem de 200 gramas. 

KG 12,500 Mariza 97,92 1.272,96 
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Dizeres de rotulagem com indicativo claro do peso liquido e 
do peso drenado, data de fabricação, validade de 180 dias a 
partir da data de entrega, tabela de informação nutricional e 
número de lote. 

78 

Cogumelo em conserva - cogumelos inteiros. Livre de larvas 
e bolores. Embalagem de 1 kg. Dizeres de rotulagem com 
data de fabricação, prazo de validade e 
tabela de composição nutricional sem rasuras. Data de 
validade não poderá ser inferior a 180 dias. 

KG 540 Mariza 37,96 20.498,40 

80 

Leite de coco natural, concentrado, açucarado, obtido do 
fruto maduro. Aspecto, cor, e sabor próprios. Pacotes 
contendo 6 embalagens de 1 litro não violadas. Dizeres de 
rotulagem com data de fabricação prazo de validade e tabela 
de composição nutricional. Prazo de validade não inferior a 
90 dias a a partir da data de entrega do produto. 

PC 110 Ducoco 9,09 999,90 

82 

Molho shoyo - molho de soja, obtido pela fermentação da 
soja cozida. Pacote com 12 embalagens pet com 900 ml, não 
violada. Dizeres de rotulagem com tabela de composição 
nutricional, número de lote, data de fabricação, prazo de 
validade no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto. 

PC 124 Mariza 6,69 829,56 

84 

Óleo de gergelim torrado, resultante da presangem de 
sementes de gergelim torrado. Embalagem plástica, atóxica, 
disponibilizada em 1 L. Dizeres de rotulagem com tabela de 
composição nutricional, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade no mínimo 180 dias a partir da entrega do 
produto. 

LT 30 Kenko 33,33 999,90 

85 

Palmito em conserva picado, conservado em salmora, 
ausência de turbidez ou qualquer outra alteração na 
salmoura, isento de sujidades ou materiais estranhos. 
Embalagem de 1,2 kg (peso drenado). Hermeticamente 
fechado. Dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo 
de validade, lote e tabela de composição nutricional, sem 
rasuras, com indicativo claro do peso líquido e do peso 
drenado. Prazo de validade de 180 dias a partir da entrega 
do produto. 

KG 270 Mariza 19,99 5.397,30 

86 

Pêssego em calda - fruto sem caroço, partido em metades, 
conservadas em calda. Embalagem de 450 gramas (peso 
drenado), não estufadas, sem ferrugem ou pontos de 
dormações mecânicas (amassadas). Dizeres de rotulagem 
com data de fabricação prazo de validade, lote e tabela de 
composição nutricional. Prazo de validade de 180 dias a 
partir da entrega do produto. 

KG 126 Mariza 16,66 2.099,16 

87 

Vinagre de maçã pasteurizado, envasado. Caixa com 12 
embalagens de 750 ml. Dizeres de rotulagem com tabela de 
composição nutricional, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade no mínimo 180 dias a partir da entrega do 
produto. 

CX 200 Muriongo 71,00 14.200,00 

89 

Biscoito champagne 150 gramas, caixas com 24 unidades 
em embalagem de 150 gramas, plástica, resistente, íntegra, 
limpa. Dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo 
de validade, lote e tabela de composição nutricional, sem 
rasuras. Prazo de validade 90 dias a partir da entrega do 
produto. 

CX 100 Viccont 123,18 12.318,00 
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90 

Biscoito de maisena 400 gramas. Caixa com 21 unidades em 
embalagem com peso de 400 gramas, plástica, resistente, 
íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com data de fabricação, 
prazo de validade, lote e tabela de composição nutricional, 
sem rasuras. Prazo de validade de 90 dias a partir da entrega 
do produto. 

CX 70 Fortaleza 104,29 7.300,30 

93 

Biscoito waffer recheio chocolate pacote 30 gramas caixa 
com 30 unidades de 30 gramas a embalagem deve conter 
data de fabricação, data de validade mínima de 90 dias a 
partir da data de entrega e informação nutricional. 

CX 400 Trigolino 17,55 7.020,00 

94 

Biscoito waffer recheado morango pacote 30 gramas,  caixas 
com 30 unidades de 30 gramas a embalagem deve conter 
data de fabricação, data de validade mínima de 90 dias a 
partir da data de entrega e informação nutricional. 

CX 400 Trigolino 17,55 7.020,00 

95 

Barra de cereal morango com cobertura de chocolate 22 
gramas. Caixa com 24 unidades de 22 gramas sabor 
morango com chocolate. Deve conter na embalagem data de 
fabricação e data de validade superior a 180 dias a partir da 
data de entrega, lote e informação nutricional. 

CX 36 Nutri 41,67 1.500,12 

100 

Biscoito champagne caixa com 24 embalagens de 150 
gramas, plásticas, resistentes, íntegras, limpas. Dizeres de 
rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, lote e 
tabela de composição nutricional, sem rasuras. Prazo de 
validade 90 dias a partir da entrega do produto. 

CX 5 Viccont 123,06 615,30 

103 

Pão de forma para torta descascado. Macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem plástica, atóxica, 
resistente, íntegra, limpa, peso aproximado 500 gramas. 
Deve estar de acordo com a RDC n° 90 de 18/10/200. 
Dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de 
validade, lote e tabela de composição nutricional, sem 
rasuras. Prazo de validade de 8 a partir da entrega do 
produto. 

KG 54 Assis 13,52 730,08 

110 

Manteiga com sal, pura, embalagem de 500 g, íntegras, 
lacradas e limpas. Validade de 90 (noventa) dias a partir da 
data de entrega, número de lote e informação nutricional. O 
produto deverá está de acordo com a legislação vigente, em 
especial o decreto nº 9.013, de 29/03/2017 do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento - mapa; portaria nº 146 
de 07/03/1996 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento – mapa; possuir número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF ou SIE. 

KG 270 Amelia 37,04 10.000,80 

111 

Queijo mussarela em barra, embalagem, resistente, íntegra e 
limpa, peso médio de 4 kg. Resfriado em temperatura de 4° a 
7°c. Prazo de validade de 90 dias. Contendo na embalagem 
data de produção e a validade, informação nutricional. O 
produto deverá está de acordo com a legislação vigente, em 
especial o decreto nº 9.013, de 29/03/2017 do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento - mapa; portaria nº 146 
de 07/03/1996 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento – mapa; possuir número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF ou SIE. 

KG 1.440 Ilda 34,03 49.003,20 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 

______________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010   
E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 8/13 

112 

Queijo mussarela fatiado embalado em blocos de 2 kg, 
resfriado (4° a 7°c). Contendo na embalagem o dia do 
processamento e a validade para 03 (três) dias após o 
processamento. O produto deverá está de acordo com a 
legislação vigente, em especial a RDC nº 259, de 20/092002, 
para produtos fracionados, o decreto nº 9.013, de 29/03/2017 
do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento - 
mapa; portaria nº 146 de 07/03/1996 do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento – mapa; possuir 
número do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF ou SIE. 

KG 2.520 Ilda 35,32 89.006,40 

113 

Queijo ralado tipo parmesão, processado. Embalagem de 50 
gramas. Deve conter na embalagem data de fabricação e 
validade de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega, 
número de lote e informação nutricional. O produto deverá 
está de acordo com a legislação vigente, em especial o 
decreto nº 9.013, de 29/03/2017 do ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento - mapa; portaria nº 146 de 
07/03/1996 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento – mapa; possuir número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF ou SIE. 

KG 144 Vigor 100,00 14.400,00 

114 

Queijo reino, embalagem á vácuo, resistente, íntegra, seca, 
sem ranço, com peso de 500 gramas a 1 kg, resfriado (4° a 
7°c). O produto deverá está de acordo com a legislação 
vigente, em especial a RDC nº 259, de 20/092002, para 
produtos fracionados, o decreto nº 9.013, de 29/03/2017 do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento - mapa; 
portaria nº 146 de 07/03/1996 do ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento – mapa; possuir número do 
registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF ou SIE. Dizeres de rotulagem condizentes 
com a embalagem original e prazo de validade estabelecido 
pela legislação para produtos fracionados. 

KG 40 Quata 75,00 3.000,00 

116 

Requeijão tradicional embalagem de 1,5 kg. Deve conter na 
embalagem data de fabricação e validade de 90 (noventa) 
dias a partir da data de entrega, número de lote e informação 
nutricional. O produto deverá está de acordo com a 
legislação vigente, em especial o decreto nº 9.013, de 
29/03/2017 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento - mapa; portaria nº 146 de 07/03/1996 do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – mapa; 
possuir número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou SIE. 

KG 810 Vigor 29,38 23.797,80 

VALOR TOTAL 90.3915,87 

 
 

Empresa vencedora: Ronaldo Pantoja Pimentel 

Item Descrição Un. Qtd. 
Marca 

Ofertada 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

2 Adoçante liquido a base de estévia. Embalagem de 60 a 80 UN 55 Zero Cal 4,90 269,50 
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ml, lacrada. Dizeres de rotulagem com data de fabricação, 
prazo de validade, lote e tabela de composição nutricional 
sem rasuras. Prazo de validade no mínimo 180 dias a partir 
da entrega do produto. 

10 

Castanha do Pará semi processada, sem casca, inteiras, de 
boa qualidade, ausência de umidade, mofos, bolores, ou 
ranço. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 
com resolução 12/1978da CNNPA. Embalagem de 100 a 200 
gramas integra. Dizeres de rotulagem com data de fabricação 
Prazo de validade e tabela de composição nutricional. 
Produto próprio para consumo humano. Validade de 90 dias. 

KG 35 Pirantini 88,28 3.089,80 

11 

Catchup composto a base de polpa e suco de tomate, com 
aspecto, cor e sabor próprios. Embalagem tetra PAK, com 1 
kg, dizeres de rotulagem contendo, data de fabricação, prazo 
de validade, lote e tabela de composição nutricional com 
registro do ministério da saúde. Prazo de validade mínimo 
180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 1.260 Quero 10,59 13.343,40 

18 

Doce de leite pastoso, sabor tradicional, base de leite e 
açúcar. Embalagem plástica, atóxica, resistente, lacrada, 
contendo aproximadamente 400 gramas. Dizeres de 
rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, lote e 
tabela de composição nutricional, sem rasuras. Prazo de 
validade de180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 2.520 Frimesa 16,78 42.285,60 

20 

Extrato de tomate concentrado de polpa, resultante do 
processamento de tomates maduros. Embalagem tetra pak 
de 1 kg, íntegra dizeres de rotulagem com data de 
fabricação, prazo de validade, tabela de composição 
nutricional e sem rasuras. Prazo de validade mínimo, 180 
dias a partir da entrega do produto. 

KG 1.080 Quero 8,62 9.309,60 

24 

Gelatina sabor abacaxi em pó, a base de açúcar, gelatina, 
aromatizantes, acidulantes. Embalagem de 1 kg, resistente, 
seca, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com data de 
fabricação, prazo de validade, lote e tabela de composição 
nutricional, sem rasuras. Prazo de validade de 180 dias a 
partir da entrega do produto. 

KG 25 
Dr. 

Oether 
17,90 447,50 

25 

Gelatina sabor de uva em pó, a base de açúcar, gelatina, 
aromatizantes, acidulantes. Embalagem de 1 kg, resistente, 
seca, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com data de 
fabricação, prazo de validade, lote e tabela de composição 
nutricional, sem rasuras. prazo de validade de 180 dias a 
partir da entrega do produto. 

KG 25 
Dr. 

Oether 
17,90 447,50 

26 

Gelatina sabor morango em pó, a base de açúcar, gelatina, 
aromatizantes, acidulantes. Embalagem de 1 kg, resistente, 
seca, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com data de 
fabricação, prazo de validade, lote e tabela de composição 
nutricional, sem rasuras. Prazo de validade de 180 dias a 
partir da entrega do produto. 

KG 25 
Dr. 

Oether 
17,90 447,50 

30 

Manjericão desidratado processado, com aspecto, cheiro, cor 
e sabor próprios, isento de materiais estranhos. Embalagem 
plástica, atóxica, resistente. Dizeres de rotulagem com 
procedência e prazo de validade. Embalagem preferencial 
com 100 g. Validade 90 dias a contar da data de entrega. 

KG 36 Real 160,00 5.760,00 
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31 

Margarina vegetal com sal, com mínimo de 75% de lipídios, 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, 
parasitas, ranços e bolores. Acondicionado em balde plástico 
com 15 kg, lacrados, íntegros. Dizeres de rotulagem com 
número de lote  data de fabricação prazo de validade e 
tabela de composição nutricional. Prazo de validade de 180 
dias a contar da data de entrega. 

KG 5.400 Primor 9,87 53.298,00 

32 

Massa para lasanha, massa alimentícia tipo seca, pré- 
cozida, formato lasanha, isenta de sujidades, parasitas, 
mofos e bolores. Acondicionada em embalagem plástica 
atóxica, resistente, íntegra, com 500 gramas. Dizeres de 
rotulagem com número de lote, data de fabricação prazo de 
validade e tabela de composição nutricional. Prazo de 
validade não inferior a 90 dias na data de entrega. 

KG 450 Fortaleza 8,77 3.946,50 

34 

Molho barbecue - molho a base de água, vinagre, açúcar, 
tomate. Acondicionado em frasco de polietileno atóxico, 
resistente e limpo, de 300 g a 1 kg. Dizeres de rotulagem 
com número de lote, data de fabricação prazo de validade e 
tabela de composição nutricional. Prazo de validade de 180 
dias a contar da data de entrega. 

KG 360 Cepera 15,00 5.400,00 

35 

Molho madeira com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
embalagem resistente, limpa, íntegra, peso de 340 g a 2 kg. 
Dizeres de rotulagem com data de fabricação prazo de 
validade e tabela de composição nutricional. Prazo de 
validade de 180 dias a contar da data de entrega. 

KG 540 Predilecta 18,50 9.990,00 

60 

Feijão fradinho outras denominações: feijão de corda, feijão 
caupi. Novo, grão inteiro, liso, isento de matéria terrosa, 
umidade, morfo, bolores, pedras ou material estranho. 
Embalagem resistente, material atóxico, limpa, íntegra, 
contendo 5 kg. dizeres de rotulagem com tabela de 
composição nutricional, número de lote, data de fabricação e 
prazo de validade, sem rasuras. Prazo de validade mínimo, 
180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 450 
Gama 
Lopes 

6,44 2.898,00 

61 

Feijão preto ou carioca, tipo 1, novo, grão inteiro, liso, isento 
de matéria terrosa, umidade, morfo, bolores, pedras ou 
material estranho. Embalagem resistente, material atóxico, 
limpa, integra, contendo 5 kg. Dizeres de rotulagem com 
tabela de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 12.420 
Gama 
Lopes 

8,13 100.974,60 

68 

Macarrão para yakissoba massa alimentícia seca, 
instantânea, isento de umidade, parasitas, mofos, bolores ou 
matérias estranhos. Embalagem de 500g, plástica atóxica, 
resistente, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 450 Nissin 11,11 4.999,50 

70 

Abacaxi em calda fruto cortado em rodelas conservado em 
calda. Embalagem de 400g (peso drenado), não estufadas, 
sem ferrugem ou pontos de dormações mecânicas 
(amassadas). Dizeres de rotulagem com data de fabricação 
prazo de validade, lote e tabela de composição nutricional. 
Prazo de validade de 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 126 Olé 19,68 2.479,68 
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72 

Atum em conserva, atum ralado, conservado em óleo 
comestível. Embalagem de 170 gramas, não estufadas, sem 
ferrugem ou pontos de dormações mecânicas (amassadas). 
Dizeres de rotulagem com data de fabricação prazo de 
validade, lote e tabela de composição nutricional. Prazo de 
validade de 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 25 88 40,80 1.020,00 

81 

Milho em conserva previamente debulhado, grãos inteiros, 
imersos em liquido conservante, com tamanho e coloração 
uniformes. Embalagem, lata de 2 kg, não estufadas, sem 
ferrugem ou pontos de deformações mecânicas 
(amassadas). Dizeres de rotulagem com data de fabricação, 
prazo de validade, lote e tabela de composição nutricional, 
sem rasuras, com indicativo claro do peso líquido e do peso 
drenado. Prazo de validade de 180 dias a partir da entrega 
do produto. 

KG 900 Olé 13,88 12.492,00 

91 

Biscoito salgado tradicional, embalagem de 144 gramas. 
Caixa com 44unidades em embalagem de 144 gramas. Deve 
conter data de fabricação, validade mínima a vencer de 90 
dias a partir da data de entrega e informação nutricional. 

CX 70 Marilan 160,00 11.200,00 

104 

Chantilly sabor chocolate em embalagem tetra pack de 1 litro. 
Deve apresentar data de fabricação, informação nutricional, 
número de lote e validade de 90 (noventa) dias a partir da 
data de entrega. O produto deverá está de acordo com a 
legislação vigente, em especial o decreto nº 9.013, de 
29/03/2017 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento - mapa; portaria nº 146 de 07/03/1996 do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – mapa; 
possuir número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou SIE. 

LT 90 Amélia 23,33 2.099,70 

105 

Chantilly sabor tradicional em embalagem tetra pack de 1 
litro. Deve apresentar data de fabricação, informação 
nutricional, número de lote e validade de 90 (noventa) dias a 
partir da data de entrega. O produto deverá está de acordo 
com a legislação vigente, em especial o decreto nº 9.013, de 
29/03/2017 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento - mapa; portaria nº 146 de 07/03/1996 do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – mapa; 
possuir número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou SIE. 

LT 90 Amélia 23,14 2.082,60 

109 

Leite liquido integral UHT, pasteurizado, caixas com 12 
embalagens tetra pack de 1 litro. Com no mínimo 3 % de sua 
composição total de gorduras. Deve conter na embalagem 
data de fabricação e validade de 90 (noventa) dias a partir da 
data de entrega, número de lote e informação nutricional. O 
produto deverá está de acordo com a legislação vigente, em 
especial o decreto nº 9.013, de 29/03/2017 do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento - mapa; portaria nº 146 
de 07/03/1996 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento – mapa; possuir número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF ou SIE. 

CX 1.400 Italac 64,41 90.174,00 

115 
Requeijão light reduzido em no mínimo 25% do seu valor 
calórico total. Embalagem de 200 g. Deve conter na 

KG 90 Vigor 32,00 2.880,00 
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embalagem data de fabricação e validade de 90 (noventa) 
dias a partir da data de entrega, número de lote e informação 
nutricional. O produto deverá está de acordo com a 
legislação vigente, em especial o decreto nº 9.013, de 
29/03/2017 do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento - mapa; portaria nº 146 de 07/03/1996 do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – mapa; 
possuir número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou SIE. 

VALOR TOTAL 381.334,98 

 

Empresa vencedora: R C V R de oliveira Ltda - EPP 

Item Descrição Un. Qtd. 
Marca 

Ofertada 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

52 

Farinha de mandioca fina, branca, seca, torrada, isenta de 
umidade, parasitas, larvas ou material estranho. Embalagem 
plástica, atóxica, resistente, contendo 5 kg. dizeres de 
rotulagem com tabela de composição nutricional, número de 
lote, data de fabricação e prazo de validade, sem rasuras. 
Prazo de validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do 
produto. 

KG 5.400 
Gama 
Lopes 

4,24 22.896,00 

59 

Feijão do sul tipo 1, cavalo claro, novo, grão inteiro, liso, 
isento de matéria terrosa, umidade, morfo, bolores, pedras ou 
material estranho. Embalagem resistente, material atóxico, 
limpa, íntegra, contendo 5 kg. dizeres de rotulagem com 
tabela de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 16.200 
Gama 
Lopes 

8,89 144.018,00 

63 

Macarrão espaguete - massa alimentícia tipo seca, sêmola, 
tradicional, número 7 ou número 8, embalagem de 500 
gramas, plástica atóxica, resistente, íntegra, limpa. Dizeres 
de rotulagem com tabela de composição nutricional, número 
de lote, data de fabricação e prazo de validade, sem rasuras. 
Prazo de validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do 
produto. 

KG 2.520 Ricosa 4,98 12.549,60 

64 

Macarrão parafuso - massa alimentícia tipo seca, sêmola, 
tradicional. Embalagem de 500 gramas, plástica atóxica, 
resistente, íntegra, limpa. Dizeres de rotulagem com tabela 
de composição nutricional, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade, sem rasuras. Prazo de 
validade mínimo, 180 dias a partir da entrega do produto. 

KG 2.700 Ricosa 6,26 16.902,00 

69 

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme na forma de 
cristais brancos, não pegajosos, empedrados. Embalagem de 
1 kg, plástica, atóxica, resistente, íntegra, limpa. Dizeres de 
rotulagem com tabela de composição nutricional, número de 
lote, data de fabricação e prazo de validade, sem rasuras. 
Prazo de validade mínimo, 12 meses a partir da entrega do 
produto. 

KG 2.880 Nota 10 1,38 3.974,40 

83 
Óleo de soja refinado. Caixas contendo 20 embalagens 
plásticas, transparentes, resistentes de 900 ml, integras, 
lacradas. Dizeres de rotulagem com tabela de composição 

CX 400 Soya 170,38 68.152,00 
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nutricional, número de lote, data de fabricação, prazo de 
validade no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto. 

VALOR TOTAL 268.492,00 

 

Itens Fracassados / cancelados 

ITEM Descrição 

17 CREME DE CONFEITEIRO  

21 FERMENTO QUIMICO  

27 GERGELIM BRANCO  

28 GOIABADA PARA CORTE  

33 MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO  

36 MOLHO DE PIMENTA DE CHEIRO  

37 MOLHO DE PIMENTA TRADICIONAL  

43 PÉ DE MOLEQUE  

45 PURÊ DE BATATAS  

54 FARINHA PARA QUIBE  

71 AMEIXA EM CALDA   

76 AZEITONA VERDE  

79 ERVILHA EM CONSERVA  

88 ÓLEO DE SOJA 6 L 

92 BISCOITO SALGADO INTEGRAL  

96 BARRA DE CEREAL CHOCOLATE  

97 DOCE DE LEITE - CAIXA C/ 12 UNIDADES 

98 PÃO DE FORMA PARA SANDUICHE  

99 PÃO DE FORMA INTEGRAL  

101 BISCOITO DE MAISENA - CAIXA C/ 21 UNIDADES 

102 CASCALHO DE CANUDINHO  

106 CREME DE LEITE INTEGRAL - CAIXA C/ 12 UN  

107 CREME DE LEITE LIGHT  

108 LEITE CONDENSADO - CAIXA C/ 27 UNIDADES 

 
 
 Valor total: R$ 1.553.742,85 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Quarenta e 

Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos) 
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