
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00 

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 008/2016 

 Às 10:00 hs do dia 24 de Maio de 2016, na sala de Sessão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ - PA, reuniram – se a pregoeira Elizabete Moreira de 

Silva e respectivos membros da equipe de apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e documentação, cujo objeto é a 

Aquisição de Gêneros Alimentícios a fim de suprir as necessidades do programa Nacional de Alimentação Escolar: AEE, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO 

MÉDIO, PRÉ ESCOLA, MAIS EDUCAÇÃO (Fundamental) e CRECHE. A pregoeira iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os 

aspectos legais. Deixou clara a proibição do uso de telefone celular, pois o uso do mesmo atrasa e impede o andamento saudável do certame. Imediatamente a 

pregoeira solicitou aos representantes das proponentes que se identificassem através do credenciamento, munidos de sua carta de credenciamento e ou 

procuração e no caso de sócio proprietário da empresa a cédula de identidade para efeito de comprovação. Apresentaram credenciamento para a licitação os 

licitantes abaixo relacionados, com seu respectivo representante: AIKI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA tendo como seu representante o Sr.:José Isaías de 

Albuquerque Cabral, CPF: 473.719.944-34. Após o credenciamento, a pregoeira  solicita ao participante o envelope de proposta de preço e documentação, 

após abre-se os envelopes de proposta de preço, todos rubricam, confere após a abertura e habilitam as propostas. A pregoeira  analisa as propostas e inicia a 

fase de negociação. Segue anexo a esta ata a etapa de lances. Começa a fase de negociação fincando os itens negociados conforme planilha abaixo: 

Nº 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS 
GÊNEROS 

QTD. UND. 

EMBALAGEM 
PRIMÁRIA / 

SECUNDÁRIA 
VALIDADE MARCA 

EMPRESA 
VENCEDORA 

VALOR 
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ACHOCOLATADO EM PÓ: 
Produto preparado com 

cacau obtido por processo 
tecnológico adequado e 
açúcar, podendo conter 

outras substâncias 
alimentícias aprovadas. 

Composição: Açúcar, Cacau 
em pó, maltodextrina, sal, 
minerais (ferro e zinco), 

complexo vitamínico 
(vitamina A, D3, D-Biotina, 
àcido Fólico, Niacinamida, 

àcido Pantotênico, B1, B12, 
B2, B6), estabilizante 

lecitina de soja e aroma 
natural de cacau com 
baunilha. Não contém 
glúten. Propriedades 

nutricionais com porção 
por 20g: proteínas 2,1g e 

ferro 2,1g. Devem estar de 
acordo com as exigências 

da Legislação Sanitária em 
vigor no País ANVISA/MS. 

VALIDADE: : o produto 
deve conter data de 

fabricação de até 60 dias 
anteriores à data de 

entrega. 

10.000 Kg 

Embalagem apropriada 
de até 400g/Caixa de 

papelão 
preferencialmente de 

até 9.600kg. 
Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
PREDILETO 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
18,00  
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AÇÚCAR TRITURADO: 
Contendo sacarose de cana 

de açúcar, branco, 
peneirado, livre de 

fermentação, isento de 
matérias terrosas, 

parasitas e detritos 
animais e vegetais. 

VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores 

a data de entrega. 

33.000 Kg 

Embalagem apropriada 
de até 1kg/Fardo 

plástico 
preferencialmente de 
até 30 kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
LIDER 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
4,80  

3 

ALMÔNDEGA BOVINA 
CONGELADA com 

identificação (validade, 
peso,procedência, número do 

registro no SIF em cada 
embalagem.  Mantida sob 

congelamento a -18ºc.  
Devem estar de acordo com 
as exigências do  Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

8.000 Kg 

Embalagem de até 01kg, 
mantido sob 

congelamento a -18ºC. 
Caixa de papelão 

preferencialmente de até 
20kg. 

Não inferior a 2 meses 
após a data de 

fabricação. 
MAFRIPAR 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
5,00  
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ARROZ AGULHA:1ª 
qualidade (tipo 1), 

beneficiado, polido, longo, 
fino, grãos inteiros, isento 
de parasitas, mofo, odores 

estranhos, substâncias 
nocivas, matérias terrosas 

e outros, com porção de 
100g proteínas de mínimo 
6,6g e fibra alimentar de 

mínimo 0,6g,. Devem estar 
de acordo com as 

exigências da Legislação 
Sanitária em vigor no País 

ANVISA/MS. CLASSE: 
longo fino; VALIDADE: o 
produto deve conter data 
de fabricação de até 120 
dias anteriores à data de 

entrega 

28.000 Kg 

Embalagem apropriada 
de até 1kg/fardo 

plástico 
preferencialmente de 
até 30kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
ZILMAR 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
5,00  
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AVEIA EM FLOCOS FINOS: 
flocos de aveia, com 

propriedades 
organolépticas ( cor, sabor, 

aroma e textura) 
preservadas, sem 

parasitas, mofos ou 
sustâncias estranhas. 

CONTÉM 
GLÚTEN.VALIDADE: o 

produto deve conter data 
de fabricação de até 120 
dias anteriores à data de 

entrega. 

4.000 Kg 

Embalagem de até 
500g/caixa de papelão 
preferencialmente de 
até 10 kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
MARIZA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
14,80  
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BISCOITO DOCE TIPO 
ROSQUINHA SABOR 

LEITE: Contendo 
basicamente Farinha de 
trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido de 

milho, soro de leite, 
estabilizante (lecitina de 

soja), sal, acidulante (ácido 
lático), fermento químico ( 

bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio ) e 

aromatizante. Contém 
glúten.  Propriedades 

nutricionais com porção 
por 30g: fibra alimentar 

0,5g, proteínas 
2g.VALIDADE: o produto 

deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de 
entrega. 

12.000 Kg 

Embalagem de 400g, 
caixa de papelão até de 
4kg Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
HILÉA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
12,60  
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BISCOITO DOCE TIPO 
ROSQUINHA SABOR 

CHOCOLATE: Contendo 
basicamente farinha de 
trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, cacau 
em pó, açúcar, soro de 
leite, açúcar invertido, 

gordura vegetal, amido de 
milho, estabilizante 

(lecitina de soja), sal, 
fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio) 

acidulante láctico e 
aromatizantes. Contém 

glúten. Propriedades 
nutricionais com porção 
por 30g: Fibra alimentar 

0,6g e proteína 
2g.VALIDADE: o produto 

deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de 
entrega. 

12.000 Kg 

Embalagem de 400g, 
caixa de papelão até de 
4kg Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
HILÉA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
12,60  
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BISCOITO DOCE TIPO 
MAISENA:Contendo 

basicamente farinha de 
trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido de 

milho, soro do leite, sal, 
fermentos químicos, 

estabilizante lectina de 
soja, acidulante ácido 
lático e aromatizante.  

Propriedades nutricionais 
com porção por 30g: 
Proteína 2,2g e fibra 

alimentar 0,5g. Contém 
glúten.VALIDADE: o 

produto deve conter data 
de fabricação de até 30 

dias anteriores à data de 
entrega. 

12.000 Kg 
Embalagem de 400g, 

caixa de papelão até de 
4kg Apresentar data de 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de 
HILÉA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
12,50  
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BISCOITO MARIA SABOR 
LEITE : Contendo 

basicamente farinha de 
trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido de 

milho, soro de leite, 
estabilizante (lecitina de 

soja), sal, fermento 
químico. (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de 
sódio), acidulante (ácido 

lático) e aromatizante. 
com porção por 30g: 
Proteína 2,2g e fibra 

alimentar 0,5g. Contém 
glúten. VALIDADE: o 

produto deve conter data 
de fabricação de até 30 

dias anteriores à data de 
entrega. 

12.000 Kg 

Embalagem de 400g, 
caixa de papelão até de 
4kg Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
HILÉA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
12,50  
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BISCOITO SALGADO 
CREAM CRACKER TIPO 

SALT:Contendo 
basicamente Farinha de 
trigo, gordura vegetal, 

açúcar, amido de milho, 
soro de leite, sal fermentos 
químicos (bicarbonato de 

sódio e bicarbonato de 
amônio), estabilizante 

lecitina de soja, acidulante 
ácido cítrico, aromatizante 

aroma de manteiga. 
Contém glúten. 

Propriedades nutricionais 
com porção por 30g: 

contendo proteínas 2,7g, 
fibra alimentar 0,8g ferro 

1,3mg. VALIDADE: o 
produto deve conter data 

de fabricação de até 30 
dias anteriores à data de 

entrega. 

12.000 Kg 

Embalagem de 400g, 
caixa de papelão até de 
4kg. Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
HILÉA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
12,50  
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BEBIDA LÁCTEA UHT 
SABOR CHOCOLATE: De 1ª 

qualidade, enriquecido 
com vitaminas A e C, com a 

seguinte composição 
básica: Leite pasteurizado 

e/ ou leite em pó 
reconstituído, açúcar, 

cacau, amido modificado, 
vitaminas (C, A e ácido 
fólico), espessantes ( 

carragena, goma xantana e 
goma guar), estabilizantes 

(citrato de sódio, 
monofosfato de sódio, 

difosfato de sódio e 
trifosfato de sódio) e 

aromatizante, com porção 
de 200ml proteínas de 

mínimo 3,9g e gorduras 
totais de mínimo 4,2g.  Não 

contém 
glúten.VALIDADE:o 

produto deve conter data 
de fabricação de até 60 

dias anteriores à data de 
entrega 

47.000 Und. 

Embalagem: primária 
tipo cartonada, 

contendo 200 ml em 
cada unidade. 

Embalagem:secundária, 
em bandejas de 

papelão com até 27 
unidades. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

Brasileira. 

Não inferior a 2 
meses após a data 

de fabricação. 
CCGL 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
2,40  
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CAFÉ EM PÓ TORRADO E 

MOÍDO 
3.000 Kg 

Embalagem de 
250g/caixa de papelão 
preferencialmente de 

até 5 kg. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
SANTA CLARA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
34,80  
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CARNE BOVINA MOIDA 
CONGELADA Carne bovina 

in natura, moída, 
congelada obtida de 

massas musculares de 
cortes traseiro. Contendo 

no máximo 8% de gordura, 
pH:5,7-6,2, Proteína: 18%. 
Deve apresentar-se  com 
aparência própria, sabor 

próprio, cor vermelho 
brilhante sem manchas 

esverdeadas e odor 
característico. com 

etiquetas de identificação 
(validade, 

peso,procedência, número 
do registro no SIF ou SIE 

em cada embalagem.  
Mantida sob congelamento 

a -18ºc.  Devem estar de 
acordo com as exigências 

do  Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

35.000 Kg 

Embalagem plástica a 
vácuo de até 500g, 

integra e resistente em 
cada pacote, com 

rotulagem 
especificando o peso, 
tipo da carne, data de 
fabricação, validade, 

mantido sob 
congelamento. Caixa de 

papelão 
preferencialmente de 

até 15kg. Origem: 
Indústria Brasileira 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
MAFRIPAR 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
21,00  
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CARNE BOVINA EM PEÇA 
SEM OSSO CONGELADA 
(acém) cor própria sem 
manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, 

com ausência de parasitas 
e larvas, deve ser isenta de 

cartilagens.  Deve 
apresentar-se com 

aparência própria, sabor 
próprio, cor vemelho 

brilhante sem manchas 
esverdiadas e odor 
característico. Com 

etiquetas de identificação 
(validade, peso, 

procedência, número do 
registro no SIF ou SIE) em 

cada embalagem.Na 
embalagem devem constar 

dados de identificação e 
informações nutricionais 

do produto,validade  nº do 
registro no SIF. Mantida 
sob congelamento a – 18 

°C. 

30.000 Kg 

Embalagem plástica a 
vácuo de 1kg até 3kg. 

Caixa de papelão 
preferencialmente até 

25kg. Origem: Indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
MAFRIPAR 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
28,00  
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CHARQUE BOVINO PONTA 
DE AGULHA. contendo 

basicamente carne bovina 
e sal. com porção de 30g 
proteínas de no mínimo 
7,4g, gorduras totais no 

Maximo 5,0g e sódio 
Maximo 2330mg. com 
identificação (data de 

fabricação, validade, peso, 
procedência, número do 
registro no SIF e SIE) em 
cada embalagem.  Devem 

estar de acordo com as 
exigências do ministério 

da agricultura, pecuária e 
abastecimento. 

15.000 Kg 

Embalagem plástica a 
vácuo de 1kg, 

constando data de 
fabricação e validade. 

Caixa de papelão 
preferencialmente até 

30kg. Origem: Indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 2 
meses. 

FAVORITO 
AIKI COMERCIO 

E 
DISTRIBUIDORA 

       
33,80  

16 
FARINHA DE TRIGO SEM 

FERMENTO 
3.000 Kg 

Embalagem de 1kg, fardo 
de papelão 

preferencialmente de até 
10kg. Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 meses 
após a data de 

fabricação. 
MIRELLA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
5,60  
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FARINHA DE MILHO -
flocos de milho pré-cozido 

enriquecido com ferro e 
acido fólico. 

5.000 Kg 

Embalagem de 500g, 
caixa de papelão 

preferencialmente de 
até 12kg. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
NUTRIVITA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
4,40  

18 FRANGO CONGELADO 31.000 Kg 

Embalagem intacta, 
constando data da 

fabricação e validade. 
Caixa de papelão 

preferencialmente até 
20kg. Origem: industria 

Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses. 

GAMA LOPES 
AIKI COMERCIO 

E 
DISTRIBUIDORA 

       
11,00  
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LEITE FERMENTADO COM 
POLPA DE FRUTAS 

VERMELHAS: Contendo 
basicamente, leite em pó 

reconstituído, açúcar, 
amido modificado, 

preparado de polpa de 
fruta amora, framboesa e 
morango, aroma natural e 
fermento lácteo com ph de 

4,6 e características 
sensoriais próprias.  com 

porção de 90g valor 
energético 70kcal, 
carboidratos 11g, 

proteínas 2,3g, gorduras 
totais 2,1g, devem estar de 
acordo com as exigências 

do ministério da 
agricultura, pecuária e 

abastecimento.validade: o 
produto deve conter data 

de fabricação de até 48 
horas anteriores à data de 

entrega. 

63.000 UND 

Embalagem tipo 
bandeja com 6 potes de 
90g, constando data de 
fabricação e validade. 

Origem: Indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 2 
meses após a data 

de fabricação. 
AVES PARÁ 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
10,85  
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LEITE FERMENTADO COM 
POLPA DE FRUTAS 

VERMELHAS: Contendo 
basicamente, leite em pó 

reconstituído, açúcar, 
amido modificado, 

preparado de polpa de 
fruta amora, framboesa e 
morango, aroma natural e 
fermento lácteo com ph de 

4,6 e características 
sensoriais próprias.  com 

porção de 90g valor 
energético 70kcal, 
carboidratos 11g, 

proteínas 2,3g, gorduras 
totais 2,1g, devem estar de 
acordo com as exigências 

do ministério da 
agricultura, pecuária e 

abastecimento.validade: o 
produto deve conter data 

de fabricação de até 48 
horas anteriores à data de 

entrega. 

63.000 UND 

Embalagem tipo 
bandeja com 6 potes de 
90g, constando data de 
fabricação e validade. 

Origem: Indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 2 
meses após a data 

de fabricação. 
FLAMBOYAN 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
6,00  
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LEITE FERMENTADO COM 
POLPA DE MORANGO: 
Contendo basicamente, 

leite em pó reconstituído, 
açúcar, amido modificado, 

preparado de polpa de 
fruta sabor morango, 

aroma natural e fermento 
lácteo com ph de 4,6 e 

características sensoriais 
próprias.  com porção de 

90g valor energético 
73kcal, carboidratos 12g, 
proteínas 2,2g, gorduras 

totais 1,9g, devem estar de 
acordo com as exigências 

do ministério da 
agricultura, pecuária e 

abastecimento.validade: o 
produto deve conter data 

de fabricação de até 48 
horas anteriores à data de 

entrega. 

40.000 UND 

Embalagem tipo 
bandeja com 6 potes de 
90g, constando data de 
fabricação e validade. 

Origem: Indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 2 
meses após a data 

de fabricação. 
FLAMBOYAN 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
6,00  
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LEITE EM PÓ INTEGRAL: 
pó uniforme sem grumos, 
cor branco amarelado, de 
primeira qualidade, com 

porção de 26g carboidrato 
de 10g, proteína 6,8g e 

calcio 250mg.VALIDADE: o 
produto deve conter data 

de fabricação de até 60 
dias anteriores à data de 

entrega. 

16.000 Kg 

Embalagem de 200g, 
íntegra, adequada e 

resistente, com 
identificação do tipo, 

fardo plástico 
preferencialmente de 
até 10 kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
CCGL 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
31,00  

23 

MACARRÃO ESPAGUETE 
DE TRIGO E SOJA: A massa 
de trigo e soja COMPOSTA 
por 80% sêmola de trigo 

fortificada com ferro e 
ácido fólico, 20% proteína 

texturizada de soja, 
corante urucum e cúrcuma 
e água. CONTÉM GLÚTEN 

VÁLIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores 

à data de entrega. 

20.000 Kg 

Embalagem de 
500g/fardo plastico 

preferencialmente de 
até 10 kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
SORA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
12,50  
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MARGARINA COM SAL: 
Óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, sal, 

leite desnatado e 
reconstituído, vitamina A e 
betacaroteno, estabilizante 

mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos, éster de 

poliglicerol 
polirricinoleato, lecitina de 

soja e ésteres de ácidos 
graxos com poliglicerol, 

conservador benzoato de 
sódio, aroma idêntico ao 

natural de manteiga, 
corante natural de 

urucum, acidulante ácido 
lático e ácido cítrico e 

antioxidante EDTA cálcico 
dissódico e BHT. Com até 

60% de lipídeos.  NÃO 
CONTÉM GLÚTEN 

VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores 

a data de entrega. 

2.000 Kg 

Embalagem de 500g 
em pote plástico, caixa 
de papelão 
preferencialmente de 
até 6 kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 3 
meses. 

MARGARETH 
AIKI COMERCIO 

E 
DISTRIBUIDORA 

         
9,50  
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MASSA P/ SOPA COM 
SOJA: A massa de trigo e 

soja COMPOSTA por 80% 
sêmola de trigo fortificada 

com ferro e ácido fólico, 
20% proteína texturizada 
de soja, corante urucum e 
cúrcuma e água.  CONTÉM 

GLÚTEN VÁLIDADE: o 
produto deve conter data 
de fabricação de até 120 
dias anteriores à data de 

entrega. 

15.000 Kg 

Embalagem de 
500g/fardo plastico 
preferencialmente de 
até 10 kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 
de fabricação. 

SORA 
AIKI COMERCIO 

E 
DISTRIBUIDORA 

       
11,80  

26 

MILHO BRANCO: tipo 1, 
classe branca, categoria 

especial, isento de 
parasitas, mofos, odores 
estranhos, substancias 

nocivas, matérias terrosas 
e outros. com porção de 

20g carboidratos no 
mínimo 3,8g e sódio no 

Maximo 6,5mg. 

5.000 Kg 

Embalagem de 500g/ 
fardo plástico 

preferencialmente de 
até 10 kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
MARIZA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
10,70  
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27 
MISTURA PARA BOLO 

COM FERMENTO SABOR 
CHOCOLATE 

400 Kg 

Embalagem plástica de 
400g / fardo plástico 
preferencialmente de 

até 4,800 kg. 
Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 3 
meses após a data 

de fabricação. 
MARIZA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
16,50  

28 
MISTURA PARA BOLO 

COM FERMENTO SABOR 
LARANJA 

400 Kg 

Embalagem plástica de 
400g / fardo plástico 
preferencialmente de 

até 4,800 kg. 
Apresentar data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 3 
meses após a data 

de fabricação. 
MARIZA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
13,50  
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MOLHO DE TOMATE 
REFOGADO: contendo 

basicamente tomate, polpa 
de tomate, sal, amido, 
açúcar, óleo vegetal, 

cebola, salsa em flocos e 
alho em pó. Não Contém 

Glúten. com porção de 60g 
proteínas 4g e fibra 

alimentar 1,1g. 

12.000 Kg 

Embalagem tetra park 
de 340g, caixa de 

papelão de até 8,160kg. 
Constando data da 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
PREDILETA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
9,30  

30 

ÓLEO DE SOJA REFINADO, 
obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado 

sanitário 

8000 Grf 

Embalagem de 500ml, 
caixa de papelão 

preferencialmente até 
20 unidades. 

Apresentar data de 
fabricação e prazo de 

validade 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
SINHÁ 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
6,00  
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ÓLEO DE SOJA REFINADO, 
obtido de matéria prima 
vegetal em bom estado 

sanitário. 

7000 Grf 

Embalagem de 900ml 
caixa de papelão 

preferencialmente até 
20 unidades. 

Apresentar data de 
fabricação e prazo de 

validade. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
SINHÁ 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
6,85  

32 PÃO DE CHÁ MASSA FINA 140.000 Und. 

Embalagem plástica 
apropriada com 10 

unidades de 
aproximadamente 30g 

cada. 

Não inferior a 2 dias. MASSA LEVE 
AIKI COMERCIO 

E 
DISTRIBUIDORA 

         
1,00  

33 

FILÉ DE PEIXE DOURADA 
CONGELADO limpo, sem 
escamas, sem couro, sem 
espinhas e sem vísceras, 

em filés. 

20.000 Kg 

Embalagem plástica 
apropriada de 1kg até 

3kg. Constando data da 
fabricação e validade. 

Origem: indústria 
Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses 

OUTEIRO 
PESCADO 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
32,00  
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AÇAÍ MÉDIO 
PASTEURIZADO 

CONGELADO: Açaí Médio 
Pasteurizado Congelado, 

produto obtido da parte do 
açaí através de processos 

tecnológicos que 
preservam a segurança 

alimentar. Com etiquetas 
de identificação (validade, 
peso, procedência, número 

do registro no órgão 
competente) em cada 

embalagem. Propriedades 
nutricionais com porção 
por 100g: Proteína 1,3g e 

fibra alimentar 2,9g. 
VALIDADE:  o produto 

deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de 
entrega. 

80.000 Kg 

Embalagem de 1 Kg. 
Constando data de 

fabricação e prazo de 
validade. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
SÃO PEDRO 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

       
47,70  
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SALSICHA HOT – DOG 
CONGELADA: Salsicha Hot 

– Dog Congelada, 
Contendo CMS (Carne 

Mecanicamente Separada 
de Aves), Recortes de 

Frango (sem osso), água, 
miúdos de frango (moela e 
fígado), proteína de soja, 

pele de suíno, pele de 
frango, sal refinado, fécula 
de mandioca, condimento 

preparado contém 
aromatizante: (Sal, 

pimenta em pó e 
óleoresina de páprica), 

açúcar, acidulante – ácido 
lático – INS270, 
estabilizante – 

tripolifosfato de sódio – 
INS451i, antioxidante – 

eritorbato de sódio – 
INS316, conservante – 

nitrito e nitrato de sódio – 
INS250 E INS251, corante 

de urucum – INS160b. 
Aspecto próprio, cor 

própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e 

23.000 Kg 

Embalagem de 3 kg, 
caixa de papelão 

embalagem secundaria 
de 18kg. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 3 
meses após a data 

de fabricação. 
AMERICANO 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
7,30  
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larvas. com etiquetas de 
identificação (validade, 

peso,procedência, número 
do registro no SIF) em 

cada embalagem. Devem 
estar de acordo com as 

exigências do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 
VALIDADE: o produto deve 
conter data de fabricação 

de até 30 dias anteriores à 
data de entrega 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00 

36 
SAL REFINADO IODADO, 
obtido de matéria prima 

vegetal. 
900 Kg 

Embalagem de 1kg, 
fardo plástico 

preferencialmente de 
até 30kg. Origem: 

Indústria Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
MARIZA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
1,80  

37 

TEMPERO COMPLETO: 
tradicional, sem pimenta, 
Sal, alho, coentro, louro e 

cúrcuma. Não contém 
glúten. com porção de 6g 

Sódio no Máximo 
1800mg.VALIDADE: o 

produto deve conter data 
de fabricação de até 120 
dias anteriores à data de 

entrega. 

9000 Und. 

Embalagem de 300g, 
caixa de papelão de até 

7,200kg. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
MARIZA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
2,00  

38 

Vinagre de Álcool. Produto 
translúcido e de cor, sabor 
e odor característico. com 

porção de 6ml Valor 
energético 2,4kcal, 

carboidratos 0g, proteínas 
0,6g, gorduras totais 0g, 
gorduras saturadas 0g, 

gorduras trans 0g, fibras 
0g e sódio 0mg. 

9000 Gf 

Embalagem de 500ml, 
caixa de papelão até 12 
unidades. Apresentar 
data de fabricação e 
prazo de validade. 
Origem: Indústria 

Brasileira. 

Não inferior a 6 
meses após a data 

de fabricação. 
MARIZA 

AIKI COMERCIO 
E 

DISTRIBUIDORA 

         
3,00  
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 Após conclusão da negociação a pregoeira  e sua equipe de apoio conferem, rubrica a documentação dos participantes, habilitando assim os participantes e 

dar seguimento ao certame. A pregoeira  inicia as disposições finais informando que após 05 dias úteis a conta de hoje a ATA de registro de preços estará 

disponível para assinatura preenchida formalmente conforme modelo do edital e preços aqui fixados. Fica a empresa vencedora a apresentação em 2 dias 

úteis da proposta de preço consolidada. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, a pregoeira adjudicou o item do certame. Nada 

mais havendo a tratar, lavrou – se a presente ata que vai assinada pela pregoeira , equipe de apoio e representante da empresa presente. A pregoeira  declarou 

encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 

       

_________________________ 

Elizabete Moreira da Silva 

Pregoeira 

 

_________________________ 

Equipe de Apoio 

 

_________________________ 

Equipe de Apoio 
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AIKI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
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