
 
 

 

 

 

 

SEGUNDO ADENDO AO EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 025/2021-000008 

  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico  

PREGÃO nº 025/2021- PE  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item  
  
A Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA, com sede na Av. Lago azul, Centro, 
em Água Azul do Norte, Estado do Pará, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, faz 
saber a todos, que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo 
Licitatório nº 000008/2021, na modalidade Pregão nº 025/2021, conforme o que se 
segue:  

  

1 –      DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL 
 

I. NO CORPO DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA ANEXO I CONSTA A PLANILHA 
DESCRITIVA:  
  

                   
ITEM  

DESCRIÇÃO  QUANT.  UNIDADE  UNITÁRIO R$  TOTAL R$  

1  ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE 

LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1  
10000,000  PACOTE  0,000  0,00  

Especificação : ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com 

grãos inteiros. EMBALAGEM DE 5 QUILOS  

2  ACHOCOLATADO EM PÓ FONTE DE 7 

VITAMINAS  
4000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ fonte de 7 vitaminas. instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de malte, leite em pó desnatado, soro de 

leite em pó, vitaminas,( cb3,b2,b6,b1, A, e D lecitina de soja e aromatizantes. Contem Gutém, de bom rendimento  

3  AÇÚCAR CRISTAL  12000,000  PACOTE  0,000  0,00  

Especificação : AÇÚCAR CRISTAL sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum L.). Cristal, branco, aspecto granuloso fino a 

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. PAcotes de 2 quilos  

5  AVEIA EM FLOCOS 170G  200,000  UNIDADE  0,000  0,00  

6  BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA  10000,000  PACOTE  0,000  0,00  

Especificação : BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA. obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 
submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos,  
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido de 400 gramas  

7  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 

ÁGUA E SAL  
10000,000  PACOTE  0,000  0,00  

Especificação : BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 

submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza 

e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido 400 gramas  

  



 
 

 
 
 
 

8  CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO-  
CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GR - 2° QUALIDE  

10000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .São alimentos de origem animal 

obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 

identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 

Inspeção Municipal). As carnes não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 

percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, 

nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos em caixas de 9 quilos, mantidas em congelamento de até 

- 18 ºC.  
9  COLORAU (COLORÍFERO) PRODUTO OBTIDO 

DO PÓ DO URUCUM  
1200,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : COLORAU (colorífero) produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve 

estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. EMBALAGEM 100 GRAMAS  

 10  CÚRCUMÃ, SECO, MOÍDO   1600,000  UNIDADE   0,000  0,00  
Especificação : Especificação : CÚRCUMÃ, seco, moído- popularmente conhecido como açafrão da terra na região. FRASCO DE 100 GRAMAS.  

11  EXTRATO DE TOMATE PRODUTO  
INDUSTRIALIZADO PREPARADO COM TOMATE, 

AÇÚCAR E SAL  

1200,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : EXTRATO DE TOMATE produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 135mg em porção de 30g. TETRA 

PAK - 1 QUILO  

12  FARINHA LÁCTEA 400G  400,000  UNIDADE  0,000  0,00  

13  FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO  1800,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 

14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 

(fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo  

14  FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO  1800,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 
14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios. O produto deve  
atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo  

15  FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500G  1000,000  PACOTE  0,000  0,00  

Especificação : FUBÁ MIMOSO DE MILHO produto obtido pela moagem do grão de milho de 1 ª qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir 

de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade.Com o rendimento mínimo após o cozimento de 

2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro. Pacote de peso líquido de 

500 gramas e ácido fólico).  

16  FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 

CONGELADO  
40000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, 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, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.  

17  FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA  10000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas 

e livre de umidade. Embalagem de 1 quilo.  

18  FERMENTO BIOLÓGICO 10G  600,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : FERMENTO BIOLÓGICO produto obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomycescerevisias) por procedimento tecnológico 

adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Produto granulado e seco. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e 

animais, não possuir cheiro de mofo e sabor amargo. Embalagem de 10 gramas  

19  FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G  400,000  UNIDADE  0,000  0,00  

  



 
 

 
 
 
 

Especificação : FERMENTO QUÍMICO produto formado de substância ou mistura de substâncias químicas em pó que pela influência do calor e/ou umidade, 

produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando- lhes o volume e a porosidade. 

EMBALAGEM DE 250 GRAMAS  
20  FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O 

PREPARO DE CUSCUZ 500GR  
6000,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ. Embalagem de 500 grs  

21  LEITE UHT, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL 

(VACA)  
2000,000  LITRO  0,000  0,00  

Especificação : LEITE UHT, produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultrapasteurização 
consiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130º a 150o C, por 2 a 4 segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32o C). 
Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação  
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Caixa de  
1 litro - Tetra Pak  

22  LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL  10000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL obtido por desidratação do leite de vaca e apto para a alimentação humana, mediante processos 

tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. Pacote de peso líquido 1 quilo.  

23  LEITE S/ LACTOSE 1L  400,000  LITRO  0,000  0,00  

Especificação : Especificação : LEITE PASTEURIZADO UHT EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 01 LITRO DO PRODUTO, INSENTO DE LACTOSE. PRAZO 

MÍNIMO DE VALIDADE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.  

24  MACARRÃO PARAFUSO 500G  8000,000  PACOTE  0,000  0,00  

Especificação : MACARRÃO PARAFUSO produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. 

Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las 

antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Pacote de 

peso líquido 500 gramas  

25  MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS  24000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS , CONTÉM GORDURA VEGETAL.CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO 

NATURAL.produto A base de óleos vegetais liquídos e interesterificados ,água,sal,leite desnatado, pastelrizado reconstituido,vitaminas A Estabilizante: mono e 

diglicerídios de ácidos graxoslecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácido graxos, conservador sorbato de potássio.acidulante ácido lático, aromatizante, 

antioxidante: EDTA-caloco dissodico,BHT e ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não contém glútem.Enriquecidos de vitaminas, adic ionada ou 

não de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. Embalagem primária com identificação do 

produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de 

acordo com a legislação. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO.  

26  MACARRÃO "TIPO CONCHA" 500G  7000,000  PACOTE  0,000  0,00  

  Especificação : MACARRÃO "TIPO CONCHA" MASSA seca com ovos, acondicionado em embalagem transparente intacta de 500g, a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade e 

condições de armazenagem. Validade mínima de 6 meses na data de entrega Pacotes 500 gramas  

27  MILHO DE CANJICA 500G  6000,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : MILHO AMARELO CRU PARA CANJICA produto dos grãos ou pedaços dos grãos de milho provenientes da espécie  
(ZeaMays, L.) que apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo de escarificação mecânica ou manual (degerminação).Os 

grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas. Peso líquido de 500 

gramas  

28  MILHO P/ PIPOCA 500G  2400,000  PACOTE  0,000  0,00  

29  MILHO VERDE EM CONSERVA 280 G 24X1  100,000  CAIXA  0,000  0,00  

Especificação : EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 280G,COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO  

30  CEREAL INFANTIL DE ARROZ 400G  400,000  LATA  0,000  0,00  

Especificação : Identificação do produto, dados e marca do frabricante, prazo de validade mínimo de 06 meses após a data de entrega  

31  ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML  8000,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : ÓLEO DE SOJA REFINADO produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. EMBALAGEM 900 ML  

  



 
 

 
 
 
 

32  PAO FRANCES APROXIMADAMENTE 50G  20000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : Preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. 

Ingredientes: Farinha de trigo, água, sal, fermento biológico e melhorador de farinha, conservante, entre outros ingredientes permitidos na legislação vigente que 

não descaracterizem o produto. Produção conforme normas da ANVISA e as legislações vigentes. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e saber 

desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.  

33  PEITO DE FRANGO SEM OSSO E CARTILAGEM 

DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO  
4000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DI POA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA 

n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.  

34  POLVILHO DOCE 1KG  5000,000  UNIDADE  0,000  0,00  

Especificação : O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/AGRICULTURA  

 35  POLVILHO AZEDO   5000,000  QUILO   0,000  0,00  
Especificação : Especificação : POLVILHO AZEDO - o produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/Agricultura. Embalagem plástica de  
1 kg  

36  PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABORES 

MORANGO OU FRAMBOESA 25G  
1000,000  UNIDADE  0,000  0,00  

37  QUEIJO MUSSARELA  1000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : QUEIJO MUSSARELA produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemente salgado. Com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e 

informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Embalagem em polietileno de baixa densidade atóxico.  

38  QUEIJO RALADO  200,000  QUILO  0,000  0,00  

39  SAL PRODUTO REFINADO, IODADO  1000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : SAL produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de 

sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica - embalagem em plástico de polietileno de 

1 KG. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO  

40  SALSICHA MISTA RESFRIADA  1200,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : Salsicha mista resfriada (Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) com data de fabricação do mesmo mês da entrega do produto  

 41  VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO  1200,000  FRASCO  0,000  0,00  

Especificação : Especificação : VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO, produto natural fermentado acético simples, isenta de corantes artificiais, 

ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. FRASCO LIQUIDO DE 750 ML.  

42  BATATA INGLESA  5000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : 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, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA  

43  BETERRABA  3000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : 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, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

44  MAÇA VERMELHA  4000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 CNNPA  

 45  LARANJA TIPO PÊRA   6000,000  QUILO   0,000  0,00  
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1  

  



 
 

 
 
 
 

46  REPOLHO  6000,000  QUILO  0,000  0,00  

Especificação : BRANCO, 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, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

47  CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSP, SEM 

GORDURA, SEM PELE  
10000,000  QUILO  0,000  0,00  

48  CARNE MOIDA CONGELAGA DE BOVINO  16000,000  QUILO  0,000  0,00  

 
II. TEXTO CORRETO ALTERADO:  

 

I. NO CORPO DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA ANEXO I CONSTA A PLANILHA 
DESCRITIVA:  

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE 
LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1 

5.000 PACOTE 0,000 0,00 

Especificação : ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, 

com grãos inteiros. EMBALAGEM DE 5 QUILOS 

2 ACHOCOLATADO EM PÓ FONTE DE 7 

VITAMINAS 

2.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ fonte de 7 vitaminas. instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de malte, leite em pó desnatado, 
soro de leite em pó, vitaminas,( cb3,b2,b6,b1, A, e D lecitina de soja e aromatizantes. Contem Gutém, de bom rendimento 

3 AÇÚCAR CRISTAL 6.000 PACOTE 0,000 0,00 

Especificação : AÇÚCAR CRISTAL sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum L.). Cristal, branco, aspecto granuloso fino a 

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. PAcotes de 2 quilos 

5 AVEIA EM FLOCOS 170G 100 UNIDADE 0,000 0,00 

6 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA 5.000 PACOTE 0,000 0,00 

Especificação : BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA. obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 
submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido de 400 gramas 

7 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 
ÁGUA E SAL 

5.000 PACOTE 0,000 0,00 

Especificação : BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido 400 gramas 

8 CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- 
CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GR - 2° QUALIDE 

5.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .São alimentos 

de origem animal obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar 

odor e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos em caixas 
de 9 quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC. 

9 COLORAU (COLORÍFERO) PRODUTO OBTIDO 
DO PÓ DO URUCUM 

800 UNIDADE 0,000 0,00 

  



 
 

 
 
 
 

Especificação : COLORAU (colorífero) produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, 
deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. EMBALAGEM 100 GRAMAS 

10 CÚRCUMÃ, SECO, MOÍDO 800 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : Especificação : CÚRCUMÃ, seco, moído- popularmente conhecido como açafrão da terra na região. FRASCO DE 100 GRAMAS. 

11 EXTRATO DE TOMATE PRODUTO 
INDUSTRIALIZADO PREPARADO COM TOMATE, 
AÇÚCAR E SAL 

600 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : EXTRATO DE TOMATE produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 135mg em porção de 30g. 
TETRA PAK - 1 QUILO 

12 FARINHA LÁCTEA 400G 200 UNIDADE 0,000 0,00 

13 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 900 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade (tolerado 
máximo 14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 

13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo 

14 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 900 UNIDADE 0,000 0,00 

 
Especificação : FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade (tolerado 
máximo 14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 
13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo 

15 FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500G 500 PACOTE 0,000 0,00 

Especificação : FUBÁ MIMOSO DE MILHO produto obtido pela moagem do grão de milho de 1 ª qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a 

partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade.Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro. Pacote 
de peso líquido de 500 gramas e ácido fólico). 

16 FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 
CONGELADO 

2.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, 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, da Lei Municipal /  Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução 

RDC n. 13 de 02/01/2001. 

17 FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA 6.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou 
parasitas e livre de umidade. Embalagem de 1 quilo. 

18 FERMENTO BIOLÓGICO 10G 1.800 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : FERMENTO BIOLÓGICO produto obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomycescerevisias) por procedimento tecnológico 
adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Produto granulado e seco. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e 
animais, não possuir cheiro de mofo e sabor amargo. Embalagem de 10 gramas 

19 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G 200 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : FERMENTO QUÍMICO produto formado de substância ou mistura de substâncias químicas em pó que pela influência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando- lhes o volume e a 
porosidade. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS 

20 FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O 
PREPARO DE CUSCUZ 500GR 

4.000 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ. Embalagem de 500 grs 

21 LEITE UHT, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL 
(VACA) 

1.000 LITRO 0,000 0,00 

Especificação : LEITE UHT, produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultrapasteurização 
consiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130º a 150o C, por 2 a 4 segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32o 
C). Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, 

prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Caixa de 1 litro - Tetra Pak 

22 LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL 5.000 QUILO 0,000 0,00 

  



 
 

 
 
 
 

Especificação : LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL obtido por desidratação do leite de vaca e apto para a alimentação humana, mediante 
processos tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. Pacote de peso líquido 1 quilo. 

23 LEITE S/ LACTOSE 1L 200 LITRO 0,000 0,00 

Especificação : Especificação : LEITE PASTEURIZADO UHT EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 01 LITRO DO PRODUTO, INSENTO DE LACTOSE. 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. 

24 MACARRÃO PARAFUSO 500G 4.000 PACOTE 0,000 0,00 

Especificação : MACARRÃO PARAFUSO produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. 
Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. 

Pacote de peso líquido 500 gramas 

25 MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS 1.200 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS , CONTÉM GORDURA VEGETAL.CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO 

IDÊNTICO AO NATURAL.produto A base de óleos vegetais liquídos e interesterificados ,água,sal,leite desnatado, pastelrizado reconstituido,vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxoslecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácido graxos, conservador sorbato de potássio.acidulante 
ácido lático, aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico,BHT e ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não contém 

glútem.Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de 
bolores. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO. 

26 MACARRÃO "TIPO CONCHA" 500G 3.500 PACOTE 0,000 0,00 

 
 

Especificação : MACARRÃO "TIPO CONCHA" MASSA seca com ovos, acondicionado em embalagem transparente intacta de 500g, a embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 6 meses na data de entrega Pacotes 500 gramas 

27 MILHO DE CANJICA 500G 4.000 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : MILHO AMARELO CRU PARA CANJICA produto dos grãos ou pedaços dos grãos de milho provenientes da espécie (ZeaMays, L.) que 
apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo de escarificação mecânica ou manual (degerminação).Os grãos podem ser de cor 
branca ou amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas. Peso líquido de 500 gramas 

28 MILHO P/ PIPOCA 500G 1.200 PACOTE 0,000 0,00 

29 MILHO VERDE EM CONSERVA 280 G 24X1 50 CAIXA 0,000 0,00 

Especificação : EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 280G,COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

30 CEREAL INFANTIL DE ARROZ 400G 200 LATA 0,000 0,00 

Especificação : Identificação do produto, dados e marca do frabricante, prazo de validade mínimo de 06 meses após a data de entrega 

31 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML 4.000 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : ÓLEO DE SOJA REFINADO produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. EMBALAGEM 900 ML 

32 PAO FRANCES APROXIMADAMENTE 50G 10.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : Preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. 
Ingredientes: Farinha de trigo, água, sal, fermento biológico e melhorador de farinha, conservante, entre outros ingredientes permitidos na legislação vigente 

que não descaracterizem o produto. Produção conforme normas da ANVISA e as legislações vigentes. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com 
odor e saber desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. 

33 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E CARTILAGEM 
DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO 

2.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DI POA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução 
da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 

34 POLVILHO DOCE 1KG 2.500 UNIDADE 0,000 0,00 

Especificação : O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/AGRICULTURA 

  



 
 

 
 
 
 

35 POLVILHO AZEDO 2.500 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : Especificação : POLVILHO AZEDO - o produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/Agricultura. Embalagem plástica de 1 kg 

36 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABORES 
MORANGO OU FRAMBOESA 25G 

500 UNIDADE 0,000 0,00 

37 QUEIJO MUSSARELA 500 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : QUEIJO MUSSARELA produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado. Com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e 

informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. 
Embalagem em polietileno de baixa densidade atóxico. 

38 QUEIJO RALADO 300 QUILO 0,000 0,00 

39 SAL PRODUTO REFINADO, IODADO 550 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : SAL produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de 
sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica - embalagem em plástico de polietileno 
de 1 KG. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO 

40 SALSICHA MISTA RESFRIADA 1.200 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : Salsicha mista resfriada (Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) com data de fabricação do mesmo mês da entrega do produto 

41 VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO 600 FRASCO 0,000 0,00 

Especificação : Especificação : VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO, produto natural fermentado acético simples, isenta de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. FRASCO LIQUIDO DE 750 ML. 

42 BATATA INGLESA 2.500 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : 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, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

43 BETERRABA 1.500 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : 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, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

44 MAÇA VERMELHA 2.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 CNNPA 

45 LARANJA TIPO PÊRA 3.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1 

46 REPOLHO 3.000 QUILO 0,000 0,00 

Especificação : BRANCO, 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, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

47 CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSP, SEM 
GORDURA, SEM PELE 

8.000 QUILO 0,000 0,00 

48 CARNE MOIDA CONGELAGA DE BOVINO 16.000 QUILO 0,000 0,00 

 

2 -     FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
 
ART. 21 da Lei nº 8.666/93: 
§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

 

 

 

 



  
   

 

 

 

3 - DEMAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE DATAS, HORÁRIO E LOCAIS:  
 

Os interessados deverão observar as seguintes datas e horários fixados, sob pena 

de preclusão do direito de participação:  
  

  
1.0  

Fica ALTERADO a data prefixada no Edital do Pregão Presencial n.º 
023/2021, tendo em vista que a data atende legalmente o prazo para a 
apresentação das propostas e documentação, sendo esta: Às 09h00 do dia 
14 de abril de 2021, no site www.portaldecompraspublicas.com.br   
.  

 

4  – DOS ANEXOS DO EDITAL ORIGINAL  
 

  
21.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

          21.5.A.      ANEXO I - Termo de Referência;   

21.5.B. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;   

21.5.C. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;   

21.5.D. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como   

ME/EPP;   

21.5.E. ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;   

21.5.F. ANEXO VI – Minuta de Contrato   

21.5.G. ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços.  
 

22 – DOS DEMAIS ASSUNTOS  
  

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste 

ADENDO, seguem o disposto no Edital.  

 
 

  

                                                  Água Azul do Norte-PA, 31 de março de 2021  
  

   

 
                                      ______________________________________   
                                                                  WESLLEY SOARES DA SILVA   

                                                                            PREGOEIRO   
                   DECRETO N.º 026 DE 07 DE JANEIRO DE 2021  
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