
        

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2

ABACATE REGIONAL - De primeira, apresentando tamanho, cor e com

formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte acondicionado em embalagem própria.

KG 2.152 R$ 10,63 R$ 22.875,76

3

ABACAXI IN NATURA - O fruto deve ser colhido maduro, o que é indicado

quando a malha do fruto estiver aberta; o padrão desejado são frutos firmes, sem

injúrias mecânicas, queima de sol, podridões, brocas e resíduos de agrotóxicos.

KG 7.277 R$ 3,73 R$ 27.143,21

4

ALFACE IN NATURA - Com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor verde

brilhante de tamanho uniforme e típico da variedade. Livre de sujidades. Maços

de 100 g

KG 1.793 R$ 5,97 R$ 10.704,21

5

BANANA IN NATURA - Apresentar 60 a 70 % de maturação. Não apresentar

problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito

maduro e nem muito verde.

KG 8.962 R$ 5,48 R$ 49.111,76

6

CEBOLINHA IN NATURA - Folhas inteiras, com talo, graúdas, sem manchas,

com coloração uniforme, turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida, molhos

de 100 g (cem gramas) aproximadamente.

KG 2.485 R$ 13,43 R$ 33.373,55

7

COENTRO IN NATURA - De cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de

sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos, molhos de 100 g (cem

gramas) aproximadamente.

KG 2.592 R$ 15,37 R$ 39.839,04
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8

COUVE IN NATURA - Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo,

inteiros, coloração uniforme e sem manchas. Bem desenvolvida, firme e intacta,

isenta de material terroso, livre de sujidade, parasitas e larvas, sem danos físicos

e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, molhos de 100g (cem gramas)

aproximadamente.

KG 1.620 R$ 16,80 R$ 27.216,00

9

CHICÓRIA IN NATURA - Sem Sujidades ou outros defeitos que possam alterar

sua aparência e qualidade. Livre de resíduos e fertilizantes e de colheita recente.

Maços de 100 g (cem gramas) aproximadamente.

KG 1.346 R$ 4,63 R$ 6.231,98

12

CEBOLA IN NATURA - De primeira qualidade, tamanho médio, opaca e firme,

sem lesão de origem física ou mecânica oriunda do manuseio e transporte e isenta

de sujidades. Acondicionada em sacas.

KG 3.092 R$ 5,60 R$ 17.315,20

14

FARINHA DE TAPIOCA - Seca, Subgrupo: grossa, Tipo: 1, Classe: branca,

Unidade de Fornecimento: pacote com 200 g. Características Adicionais: isentas

de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa,

produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em

vigor.

KG 3.639 R$ 8,55 R$ 31.113,45

15

FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA) - Goma de coloração branca, isenta de

matéria terrosa e parasitas, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa.

Embalagem de polietileno contendo 1Kg.

KG 3.361 R$ 3,08 R$ 10.351,88

16

GOIABA IN NATURA - Cor vermelha, tipo mesa, fresca, com aspecto, cor,

cheiro e sabor próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado

para consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e

transporte. Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7

(sete) dias antes do vencimento.

KG 5.914 R$ 4,70 R$ 27.795,80
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16

MACAXEIRA BENEFICIADA (DESCASCADA) - Acondicionada em

embalagem plástica de 1 kg. Proveniente de uma macaxeira com casca inteira,

isenta de umidade, parasitas e material terroso, sem ferimentos ou defeitos

graves, devendo ser prioritariamente orgânicos.

KG 6.722 R$ 7,00 R$ 47.054,00

17

MAMÃO IN NATURA - Fruto de tamanho médio, levemente amadurecido,

aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos graves, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

KG 8.201 R$ 4,22 R$ 34.608,22

18

MELANCIA - Redonda, graúda, tamanho e coloração uniformes, consumo

imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 (sete) dias antes do

vencimento. Produto selecionado com polpa firme e intacta, maduro, sem danos

físicos oriundos de manuseio e transporte.

KG 17.925 R$ 2,70 R$ 48.397,50

20
MAXIXI - Tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.
KG 2.689 R$ 5,63 R$ 15.139,07

22

POLPA DE ACEROLA - Acondicionada em embalagem plástica de 1kg, isenta

de contaminação, com identificação do produto, prazo de validade, marca do

fabricante e nº de registro municipal, estadual ou federa.

KG 3.361 R$ 7,43 R$ 24.972,23

23

POLPA DE GOIABA - Acondicionada em embalagem plástica de 1kg, isenta de

contaminação, com identificação do produto, prazo de validade, marca do

fabricante e nº de registro municipal, estadual ou federa.

KG 3.361 R$ 7,80 R$ 26.215,80

24

POLPA DE MURUCI - Acondicionada em embalagem plástica de 1 kg, isenta de

contaminação, com identificação do produto, prazo de validade, marca do

fabricante e nº de registro municipal, estadual ou federa.

KG 3.361 R$ 7,57 R$ 25.442,77
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26

POLPA DE MARACUJÁ - Acondicionada em embalagem plástica de 1 kg, isenta

de contaminação, com identificação do produto, prazo de validade, marca do

fabricante e nº de registro municipal, estadual ou federal.

KG 2.241 R$ 8,12 R$ 18.196,92

30

OVOS DE GALINHA - Casca áspera e fosca, não apresentando rachaduras e

sujidades, com identificação do registro sanitário e prazo de validade.

KG 10.916 R$ 0,60 R$ 6.549,60

R$ 549.647,95

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

ABÓBORA REGIONAL - Produto fresco e com grau de maturação completa.

Apresentar cor de polpa intensa, odor agradável, consistência firme, não

apresentar perfurações, machucados.

KG 5.379          R$ 3,48 R$ 18.718,92

6

CEBOLINHA IN NATURA - Folhas inteiras, com talo, graúdas, sem manchas,

com coloração uniforme, turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida, molhos

de 100 g (cem gramas) aproximadamente.

KG 607             R$ 13,43 R$ 8.152,01

7

COENTRO IN NATURA - De cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de

sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos, molhos de 100 g (cem

gramas) aproximadamente.

KG 500             R$ 15,37 R$ 7.685,00

GRUPO FAMILIAR: KETIMA GONÇALVES MOURA (SÍTIO S. JOSÉ). CPF.: 400.955.502-59. END.: Trav. São Silveiro, Santa Maria do Pará-Pará. 



        

Estado do Pará

Governo Municipal de Santa Maria do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

8

COUVE IN NATURA - Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo,

inteiros, coloração uniforme e sem manchas. Bem desenvolvida, firme e intacta,

isenta de material terroso, livre de sujidade, parasitas e larvas, sem danos físicos

e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, molhos de 100g (cem gramas)

aproximadamente.

KG 284             R$ 16,80 R$ 4.771,20

10

CARIRU IN NATURA - De cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais

de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos, molhos de 100 g (cem gramas)

aproximadamente.

KG 1.346 R$ 2,43 R$ 3.270,78

29
FARINHA DE MANDIOCA - Farinha de mandioca branca tipo 1, fina, seca,

embalagem contendo 1Kg.
KG 5.457          R$ 6,43 R$ 35.088,51

R$ 77.686,42

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

11

CENOURA IN NATURA - Produto fresco e com grau de maturação

intermediária. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar

perfurações, machucados, nem ombro verde. Corpo cilíndrico uniforme, sem

deformidades

KG 7.171 R$ 6,00 R$ 43.026,00

13

FEIJÃO CAUPI - De 1ª qualidade, constituído de grãos inteiros, limpos e secos,

isenta de sujidades, acondicionado em saco plástico resistente e transparente de 1

Kg.

KG 4.922 R$ 7,25 R$ 35.684,50

19

MELÃO - De primeira qualidade, bem desenvolvido e maduro, com tamanho e

coloração uniformes, com polpa intacta e firme, acondicionado em caixa de

papelão por kg.

KG 4.034 R$ 5,45 R$ 21.985,30

COOPERATIVA DE PROD. RURAIS DA REGIAO DOS CAETES - COOCAETES. CNPJ: 14.797.571/0001-03. END.: Rod. Br. 316, Km 02, S/n, Bairro: 
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21

MILHO VERDE - Espiga de milho apresentando grãos bem desenvolvidos e

novos, porém macios e leitosos. Os grãos devem apresentar cor amarelada clara,

brilhante e cristalina. Embalados em sacos próprios com 50 espigas cada.

KG 2.689 R$ 5,00 R$ 13.445,00

27
TANGERINA - Produto com coloração e odor característicos, não estar

machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde.
KG 8.962 R$ 7,00 R$ 62.734,00

28

TOMATE - Produto fresco e com grau de maturação intermediária. Apresentar

odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações, machucados ou

manchas.

KG 5.154 R$ 6,57 R$ 33.861,78

31

LIMÃO IN NATURA - Não apresentar alteração de coloração não característica,

estar machucado, perfurado e muito maduro. Produto embalado em sacola tipo

“rede” de 5 (cinco) a 10 kg (dez quilogramas).

KG 4.548 R$ 6,25 R$ 28.425,00

R$ 239.161,58

25

POLPA DE MACAXEIRA (RALADA) - Acondicionada em embalagem plástica de 1 kg. Proveniente de

uma macaxeira com casca inteira, isenta de umidade, parasitas e material terroso, sem ferimentos ou

defeitos graves, devendo ser prioritariamente orgânicos.

KG 9.096
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