
 
 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE – ANO LETIVO 2023.  

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Abacaxi procedente de espécies genuínas e sãs, casca 

limpa, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 18.800 

  

2 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 15.740 

  

3 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, 

fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 650 

  

4 

Acelga de primeira, extra, coloração verde, frescos, folhas 

firmes, limpas e brilhantes e separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. 

Isento de lesões de origem físicas, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

  

5 

Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, frescos, 

folhas firmes, limpas e brilhantes e separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. 

Isento de lesões de origem físicas, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

 

18,00 

 

 

45.000,00 

6 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação 

adequado para o consumo, procedentes de espécies 

genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 44.360 

7,60 337.136,00 

7 

Cheiro verde extra, fresco, com coloração verde escuro, 

separados em maços padronizados, procedente de espécies 

genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

KG 4.990 

 

27,00 

 

 

134.730,00 



 
larvas. 

8 

Chocolate natural em Pó com 30 a 43% de cacau, no 

mínimo 2% de proteína, isento de substancias estranhas 

que comprometa a qualidade, contendo obrigatoriamente 

manteiga de cacau de 18%. Na embalagem deve conter de 

400g. Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, com identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

devidamente registrado no órgão competente (SIM, SIE, 

Selo Adepará de Produtos Artesanais ou SIF). 

 PCT 

400G 
32.150 

 

 

11,20 

 

 

360.080,00 

9 

Corante regional, urucum em pó, acondicionado em 

embalagem resistente, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

KG 2.318 

  

10 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com coloração verde 

escuro, separados em maços padronizados, proceder de 

espécies genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, 

parasitas e larvas. 

KG 1.740 

 

19,00 

 

33.060,00 

11 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo 

fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

KG 10.180 

 

 

9,50 

 

 

96.710,00 

12 

Farinha de mesocarpo, extraída do babaçu, ou de 

Primeira, isentos de matéria terrosa e parasita e em 

perfeito estado de conservação. Não podendo estar úmida 

fermentada ou rançosa. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico transparente, contendo 500 g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

KG 300 

  

13 

Filé de peixe de escama congelado. Não podendo 

apresentar-se com sujidades ou corpos estranhos, 

embalagens violadas, odor atípico, sinais de 

descongelamento, textura amolecida e coloração escura. 

Transporte em ambiente isotérmico de baixa temperatura e 

acondicionado em embalagem atóxica, transparente, de 

polietileno com espessura acima de 14 micras, lacrada, à 

vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em 

cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

KG 1.100 

  



 
embalagem. 

14 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 500 

  

15 

Laranja nacional in natura extra, sem apresentar avarias 

de casca, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, 

com grau de maturação adequada para o consumo, sem 

apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 35.300 

  

16 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 11.990 

 

 

 

 

 

5,20 

 

 

 

 

 

62.348,00 

17 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação 

média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar 

avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, 

fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.100 

 

 

 

6,90 

 

 

 

7.590,00 

18 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau 

de maturação adequada para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 26.100 

  

19 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor verde 

brilhante, fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

KG 1.640 

  



 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

20 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada em embalagem 

de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso 

líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação 

do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e 

data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

KG 46.760 

 

 

 

 

 

23,00 

 

 

 

 

 

1.075,480 

21 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, 

coloração uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 3.880 

  

ITENS EXCLUSIVOS DA RESEX E RIBEIRINHAS 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 320 

  

2 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação 

adequado para o consumo, procedentes de espécies 

genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 4.800 

  

3 

Batata doce, in natura, extra AA, com a polpa intacta e 

limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de 

espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas, 

sem manchas esverdeadas e livre de broto. 

KG 160 

  

4 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo 

fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

KG 640 

  



 

5 

Goma de Tapioca 1ª qualidade, de goma peneirado, 

preparado na chapa (simples) caseiro fresco e isento de 

sujidades e mofos. Gramatura estabelecido pela 

Nutricionista (Embalagem em porções individuais e 1000g 

em pequenas sacolas plásticas). 

KG 3.850 

  

6 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 160 

  

7 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 300 

  

8 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau 

de maturação adequada para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 960 

  

9 

Peixe Fresco de escama congelado. Não podendo 

apresentar-se com sujidades ou corpos estranhos, 

embalagens violadas, odor atípico, sinais de 

descongelamento, textura amolecida e coloração escura. 

Transporte em ambiente isotérmico de baixa temperatura e 

acondicionado em embalagem atóxica, transparente, de 

polietileno com espessura acima de 14 micras, lacrada, à 

vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em 

cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

embalagem. 

KG 1.920 
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COTAÇÃO DE PREÇOS 
OBJETO: 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 

RURAL DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, 

conforme as especificações abaixo: 

- Favor, disponibilizar a marca e o preço unitário de cada item;  
- Favor, fazer esta cotação em papel timbrado da empresa, assinado e datado.  

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

6 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação 
adequado para o consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 44.360 

 
 
 

7,12 

 
 
 

315.843,20 

8 

Chocolate natural em Pó com 30 a 43% de cacau, no 
mínimo 2% de proteína, isento de substancias estranhas que 
comprometa a qualidade, contendo obrigatoriamente 
manteiga de cacau de 18%. Na embalagem deve conter de 
400g. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, com identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de validade, devidamente 
registrado no órgão competente (SIM, SIE, Selo Adepará de 
Produtos Artesanais ou SIF). 

 PCT 
400G 

32.150 

 
 
 
 

12,15 

 
 
 
 

390.622,50 

11 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo 
fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 
rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

KG 10.180 

 
 
 

9,82 

 
 
 

99.967,60 

16 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 
procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido 
o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 
e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 
evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

KG 11.990 

 
 
 
 
 

5,75 

 
 
 
 

68.425,00 
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terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

17 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, 
sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.100 

 
 
 

7,63 

 
 
 

8.393,00 

20 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem 
adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 
característico e agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer 
substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 
01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 46.760 

 
 
 
 
 

23,60 

 
 
 
 
 

1.103.536,00 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
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Rua Acesso Dois, nº. 530 • Bairro Premem • Altamira-Pará • CEP. 68.372-577 
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COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 

FAMILIAR RURAL DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 

PNAE, conforme as especificações abaixo: 

- Favor, disponibilizar a marca e o preço unitário de cada item;  

- Favor, fazer esta cotação em papel timbrado da empresa, assinado e datado.  

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Abacaxi procedente de espécies genuínas e sãs, casca 

limpa, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 18.800 

 

4,80 

 

90,240,00 

2 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 15.740 

 

3,65 

57.451,00 

3 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 650 

5,50 3.575,00 

4 

Acelga de primeira, extra, coloração verde, frescos, folhas 

firmes, limpas e brilhantes e separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 

de lesões de origem físicas, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

28,00 70.000,00 

5 

Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, frescos, 

folhas firmes, limpas e brilhantes e separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 

de lesões de origem físicas, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

32,00 80.000,00 

6 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação 

adequado para o consumo, procedentes de espécies 

genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 

KG 44.360 

5,65 250.634,00 
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sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

7 

Cheiro verde extra, fresco, com coloração verde escuro, 

separados em maços padronizados, procedente de espécies 

genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 4.990 

29,00 144.710,00 

8 

Chocolate natural em Pó com 30 a 43% de cacau, no 

mínimo 2% de proteína, isento de substancias estranhas que 

comprometa a qualidade, contendo obrigatoriamente 

manteiga de cacau de 18%. Na embalagem deve conter de 

400g. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, com identificação do produto, peso, 

marca do fabricante, prazo de validade, devidamente 

registrado no órgão competente (SIM, SIE, Selo Adepará de 

Produtos Artesanais ou SIF). 

 PCT 

400G 
32.150 

6,80 218.620,00 

9 

Corante regional, urucum em pó, acondicionado em 

embalagem resistente, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

KG 2.318 

18,50 42.883,00 

10 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com coloração verde 

escuro, separados em maços padronizados, proceder de 

espécies genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, 

parasitas e larvas. 

KG 1.740 

29,00 50.460,00 

11 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo 

fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

KG 10.180 

7,99 81.338,20 

12 

Farinha de mesocarpo, extraída do babaçu, ou de 

Primeira, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito 

estado de conservação. Não podendo estar úmida 

fermentada ou rançosa. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico transparente, contendo 500 g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. 

KG 300 

29,00 8.700,00 



          COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS DA 

                      TRANSAMAZONICA – COPOTRAN 

CNPJ: 10.509.140/0001-43 I.E: 152804447 
 

 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS- SETOR DE COTAÇÕES 
Rua Acesso Dois, nº. 530 • Bairro Premem • Altamira-Pará • CEP. 68.372-577 

E-mail: cotacoes.atm@gmail.com 

  

13 

Filé de peixe de escama congelado. Não podendo 

apresentar-se com sujidades ou corpos estranhos, 

embalagens violadas, odor atípico, sinais de 

descongelamento, textura amolecida e coloração escura. 

Transporte em ambiente isotérmico de baixa temperatura e 

acondicionado em embalagem atóxica, transparente, de 

polietileno com espessura acima de 14 micras, lacrada, à 

vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em 

cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

embalagem. 

KG 1.100 

57,00 62.700,00 

14 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 500 

5,95 2.975,00 

15 

Laranja nacional in natura extra, sem apresentar avarias de 

casca, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com 

grau de maturação adequada para o consumo, sem 

apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 35.300 

5,80 204.740,00 

16 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 11.990 

3,90 46.761,00 

17 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação 

média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar 

avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, 

sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.100 

8,50 9350,00 



          COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS DA 

                      TRANSAMAZONICA – COPOTRAN 

CNPJ: 10.509.140/0001-43 I.E: 152804447 
 

 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS- SETOR DE COTAÇÕES 
Rua Acesso Dois, nº. 530 • Bairro Premem • Altamira-Pará • CEP. 68.372-577 

E-mail: cotacoes.atm@gmail.com 

  

18 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau de 

maturação adequada para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 26.100 

4,98 129.978,00 

19 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, 

fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.640 

18,50 30.340,00 

20 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 

01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 

oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. 

KG 46.760 

17,67 826.249,20 

21 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, 

coloração uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 3.880 

9,98 38.722,40 

ITENS EXCLUSIVOS DA RESEX E RIBEIRINHAS 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 320 

3,65 1.168,00 

2 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação 

adequado para o consumo, procedentes de espécies 

genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 4.800 

5,95 28.560,00 

3 

Batata doce, in natura, extra AA, com a polpa intacta e 

limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de 

espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, 

KG 160 

7,80 1.248,00 
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sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem 

manchas esverdeadas e livre de broto. 

4 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo 

fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

KG 640 

9,98 6.387,20 

5 

Goma de Tapioca 1ª qualidade, de goma peneirado, 

preparado na chapa (simples) caseiro fresco e isento de 

sujidades e mofos. Gramatura estabelecido pela 

Nutricionista (Embalagem em porções individuais e 1000g 

em pequenas sacolas plásticas). 

KG 3.850 

12,30 47.355,00 

6 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 160 

6,80 1.088,00 

7 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido 

o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 300 

4,80 1.440,00 

8 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau de 

maturação adequada para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 960 

4,98 4.780,80 
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9 

Peixe Fresco de escama congelado. Não podendo 

apresentar-se com sujidades ou corpos estranhos, 

embalagens violadas, odor atípico, sinais de 

descongelamento, textura amolecida e coloração escura. 

Transporte em ambiente isotérmico de baixa temperatura e 

acondicionado em embalagem atóxica, transparente, de 

polietileno com espessura acima de 14 micras, lacrada, à 

vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em 

cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

embalagem. 

KG 1.920 

28,68 55.065,60 
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COTAÇÃO DE PREÇOS 
  

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Abacaxi procedente de espécies genuínas e sãs, casca limpa, 

polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 18.800 

6,50 122.200,00 

2 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 15.740 

8,00 125.920,00 

3 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 650 

5,50 3.575,00 

4 

Acelga de primeira, extra, coloração verde, frescos, folhas 

firmes, limpas e brilhantes e separados em maços padronizados, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem físicas, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

4,50 11.250,00 

5 

Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, frescos, 

folhas firmes, limpas e brilhantes e separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem físicas, mecânica ou biológica, substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

4,50 11.250,00 

6 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação adequado 

para o consumo, procedentes de espécies genuínas e sãs, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

KG 44.360 

8,00 354.880,00 

7 

Cheiro verde extra, fresco, com coloração verde escuro, 

separados em maços padronizados, procedente de espécies 

genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 4.990 

4,50 22.455,00 

8 

Chocolate natural em Pó com 30 a 43% de cacau, no mínimo 

2% de proteína, isento de substancias estranhas que comprometa 

a qualidade, contendo obrigatoriamente manteiga de cacau de 

18%. Na embalagem deve conter de 400g. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, com 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

 PCT 

400G 
32.150 

25,00 803.750,00 
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validade, devidamente registrado no órgão competente (SIM, 

SIE, Selo Adepará de Produtos Artesanais ou SIF). 

9 

Corante regional, urucum em pó, acondicionado em 

embalagem resistente, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data de entrega. 

KG 2.318 

18,00 41.724,00 

10 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com coloração verde 

escuro, separados em maços padronizados, proceder de espécies 

genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.740 

4,50 7.830,00 

11 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, 

classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não 

podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

KG 10.180 

9,00 91.620,00 

12 

Farinha de mesocarpo, extraída do babaçu, ou de Primeira, 

isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de 

conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou rançosa. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico 

transparente, contendo 500 g, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega. 

KG 300 

25,00 7.500,00 

13 

Filé de peixe de escama congelado. Não podendo apresentar-se 

com sujidades ou corpos estranhos, embalagens violadas, odor 

atípico, sinais de descongelamento, textura amolecida e 

coloração escura. Transporte em ambiente isotérmico de baixa 

temperatura e acondicionado em embalagem atóxica, 

transparente, de polietileno com espessura acima de 14 micras, 

lacrada, à vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo 

em cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

embalagem. 

KG 1.100 

35,00 38.500,00 

14 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, procedente 

de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In natura, tenro 

(macio), graúdo, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, 

ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 500 

7,00 3.500,00 

15 
Laranja nacional in natura extra, sem apresentar avarias de 

casca, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau 
KG 35.300 

8,00  

282.400,00 
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de maturação adequada para o consumo, sem apresentar avarias 

de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

16 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o 

grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In natura, tenro 

(macio), graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 

ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 11.990 

7,00 83.930,00 

 

 

 

 

17 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação 

média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias de 

casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 1.100 

7,50 8.250,00 

18 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau de 

maturação adequada para o consumo, sem apresentar avarias de 

casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 26.100 

5,00 130.500,00 

19 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, 

fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.640 

17,00 27.880,00 

20 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 

agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

KG 46.760 

- - 

21 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, coloração 

uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 3.880 

12,00 46.560,00 
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ITENS EXCLUSIVOS DA RESEX E RIBEIRINHAS 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 320 

8,00 2.560,00 

2 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação adequado 

para o consumo, procedentes de espécies genuínas e sãs, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

KG 4.800 

8,00 38.400,00 

3 

Batata doce, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, 

firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies 

genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem manchas 

esverdeadas e livre de broto. 

KG 160 

9,00 1.440,00 

4 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, 

classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não 

podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

KG 640 

9,00 5.760,00 

5 

Goma de Tapioca 1ª qualidade, de goma peneirado, preparado 

na chapa (simples) caseiro fresco e isento de sujidades e mofos. 

Gramatura estabelecido pela Nutricionista (Embalagem em 

porções individuais e 1000g em pequenas sacolas plásticas). 

KG 3.850 

9,00 34.650,00 

6 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, procedente 

de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In natura, tenro 

(macio), graúdo, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, 

ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 160 

7,00 1.120,00 

7 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o 

grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In natura, tenro 

(macio), graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 

KG 300 

7,00 2.100,00 
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ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

8 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau de 

maturação adequada para o consumo, sem apresentar avarias de 

casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

KG 960 

5,00 4.800,00 

9 

Peixe Fresco de escama congelado. Não podendo apresentar-se 

com sujidades ou corpos estranhos, embalagens violadas, odor 

atípico, sinais de descongelamento, textura amolecida e 

coloração escura. Transporte em ambiente isotérmico de baixa 

temperatura e acondicionado em embalagem atóxica, 

transparente, de polietileno com espessura acima de 14 micras, 

lacrada, à vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo 

em cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

embalagem. 

KG 1.920 

20,00 38.400,00 

 

 

  Altamira-PA, 03/01/2023 
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Associação dos Moradores da Resex Rio Iriri – AMORERI 
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DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS- SETOR DE COTAÇÕES 
Rua Acesso Dois, nº. 530 • Bairro Premem • Altamira-Pará • CEP. 68.372-577 

E-mail: cotacoes.atm@gmail.com 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme as especificações 
abaixo: 
- Favor, disponibilizar a marca e o preço unitário de cada item;  

- Favor, fazer esta cotação em papel timbrado da empresa, assinado e 

datado.  

ITE

M 

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UN

D 
QTD 

VALOR 

UNITÁRI

O 

VALOR 

TOTAL 

1 

Abacaxi procedente de espécies genuínas e 

sãs, casca limpa, polpa íntegra e firme. Isento 

de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 18.800 

 

 

5,00 

 

 

94.000,00 

2 

Abóbora madura extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e sãs, casca 

limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 15.740 

 

 

6,00 

 

 

94.440,00 

3 
Abobrinha extra AA, in natura, cor verde 

brilhante, fresco, procedente de espécies 

genuínas e sãs. Isento de lesões de origem 

KG 650 
4,90 3.185,00 



 
 
 
 

 
 

CNPJ: 10743.849/0001-09 
 

END: BR 230, KM 185 SUL, ZONA RURAL, URUARÁ-PA 
 
 
COTAÇÃO 
 

 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS- SETOR DE COTAÇÕES 
Rua Acesso Dois, nº. 530 • Bairro Premem • Altamira-Pará • CEP. 68.372-577 

E-mail: cotacoes.atm@gmail.com 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

4 

Acelga de primeira, extra, coloração verde, 

frescos, folhas firmes, limpas e brilhantes e 

separados em maços padronizados, procedente 

de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem físicas, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

 

 

23,00 

 

 

57.500,00 

5 

Alface crespa de primeira, extra, coloração 

verde, frescos, folhas firmes, limpas e 

brilhantes e separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas 

e sãs. Isento de lesões de origem físicas, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

 

 

 

27,50 

 

 

 

68.750,00 

6 

Banana prata extra in natura, com grau de 

maturação adequado para o consumo, 

procedentes de espécies genuínas e sãs, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 44.360 

 

 

6,90 

 

 

306.084,00 

7 Cheiro verde extra, fresco, com coloração 

verde escuro, separados em maços 
KG 4.990   
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padronizados, procedente de espécies genuínas 

e sãs. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

 

32,00 

 

143.680,00 

8 

Chocolate natural em Pó com 30 a 43% de 

cacau, no mínimo 2% de proteína, isento de 

substancias estranhas que comprometa a 

qualidade, contendo obrigatoriamente 

manteiga de cacau de 18%. Na embalagem 

deve conter de 400g. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, com identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

devidamente registrado no órgão competente 

(SIM, SIE, Selo Adepará de Produtos 

Artesanais ou SIF). 

 PC

T 

400

G 

32.150 

 

 

 

 

11,50 

 

 

 

369.725,00 

9 

Corante regional, urucum em pó, 

acondicionado em embalagem resistente, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data de entrega. 

KG 2.318 

 

 

32,00 

 

 

74.176,00 

10 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com 

coloração verde escuro, separados em maços 

padronizados, proceder de espécies genuínas e 

sãs, isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 

KG 1.740 

31,55 54.897,00 
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corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. 

11 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, 

subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes 

de mandioca sadias, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho, não 

podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega. 

KG 10.180 

 

 

 

10,00 

 

 

 

101.800,00 

12 

Farinha de mesocarpo, extraída do babaçu, 

ou de Primeira, isentos de matéria terrosa e 

parasita e em perfeito estado de conservação. 

Não podendo estar úmida fermentada ou 

rançosa. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico transparente, contendo 500 

g, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses 

a contar da data de entrega. 

KG 300 

 

 

 

 

 

26,00 

 

 

 

 

 

 

7.800,00 

13 

Filé de peixe de escama congelado. Não 

podendo apresentar-se com sujidades ou 

corpos estranhos, embalagens violadas, odor 

atípico, sinais de descongelamento, textura 

amolecida e coloração escura. Transporte em 

ambiente isotérmico de baixa temperatura e 

KG 1.100 

55,00 60.500,00 
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acondicionado em embalagem atóxica, 

transparente, de polietileno com espessura 

acima de 14 micras, lacrada, à vácuo, peso 

líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em 

cada embalagem a identificação do produto, 

peso e data de embalagem. 

14 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínos e sãs, 

frescas, ter atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In 

natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o 

grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 500 

 

 

 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

 

 

 

 

3.000,00 

15 

Laranja nacional in natura extra, sem 

apresentar avarias de casca, procedente de 

espécies genuínos e sãs, frescas, com grau de 

maturação adequada para o consumo, sem 

apresentar avarias de casca. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

KG 35.300 

 

 

8,20 

 

289.460,00 
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à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

16 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, 

frescas, ter atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In 

natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o 

grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 11.990 

 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

59.500,00 

17 

Mamão Formosa in natura extra, 

apresentando maturação média (de vez), polpa 

firme ao toque, sem apresentar avarias de 

casca, procedente de espécie genuína e sã, 

fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento 

de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.100 

 

 

 

 

7,00 

 

 

 

 

7.700,00 

18 

Melancia in natura extra, sem apresentar 

avarias de casca, procedente de espécies 

genuínos e sãs, frescas, com grau de maturação 

KG 26.100 
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adequada para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

 

3,50 

 

91.350,00 

19 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor 

verde brilhante, fresco, procedente de espécies 

genuínas e sãs. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.640 

 

 

 

25,00 

 

 

 

41.000,00 

20 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos químicos, sabor característico e 

agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e desagradável e 

qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido 

de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 

e selo de inspeção do órgão competente e data 

de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

KG 46.760 

 

 

 

 

 

 

 

22,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.028.720,00 

21 

Tomate longa vida extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 

polpa íntegra e firme, coloração uniforme, 

KG 3.880 
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casca lisa e firme. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

13,50 52.380,00 

ITENS EXCLUSIVOS DA RESEX E RIBEIRINHAS 

ITE

M 

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UN

D 
QTD 

VALOR 

UNITÁRI

O 

VALOR 

TOTAL 

1 

Abóbora madura extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e sãs, casca 

limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 320 

 

 

 

6,50 

 

 

 

2.080,00 

2 

Banana prata extra in natura, com grau de 

maturação adequado para o consumo, 

procedentes de espécies genuínas e sãs, polpa 

íntegra e firme. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 4.800 

 

 

 

 

7,00 

 

 

 

 

33.600,00 

3 

Batata doce, in natura, extra AA, com a polpa 

intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho 

uniforme, procedente de espécies genuínas e 

sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, 

KG 160 

9,00 1.440,00 
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parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas e 

livre de broto. 

4 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, 

subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes 

de mandioca sadias, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho, não 

podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega. 

KG 640 

 

 

 

 

 

9,50 

 

 

 

 

 

6.080,00 

5 

Goma de Tapioca 1ª qualidade, de goma 

peneirado, preparado na chapa (simples) 

caseiro fresco e isento de sujidades e mofos. 

Gramatura estabelecido pela Nutricionista 

(Embalagem em porções individuais e 1000g 

em pequenas sacolas plásticas). 

KG 3.850 

 

 

10,00 

 

 

38.850,00 

6 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínos e sãs, 

frescas, ter atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In 

natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o 

grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, 

KG 160 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

 

1.920,00 
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mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

7 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, 

frescas, ter atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - In 

natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o 

grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 300 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 

 

 

 

 

 

 

 

1.650,00 

8 

Melancia in natura extra, sem apresentar 

avarias de casca, procedente de espécies 

genuínos e sãs, frescas, com grau de maturação 

adequada para o consumo, sem apresentar  

KG 960 

 

 

4,00 

 

 

3.840,00 
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RESPOSTA DA COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

ILHO Sr. Sra. 

Em resposta a pesquisa de Cotação de Preços para o fornecimento de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais de Altamira e Região apresenta logo abaixo os 
itens e valores unitários.  
 A tempo informamos que não cotamos gêneros Alimentícios para as 
Resex e Áreas Ribeirinhas. 
 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Abacaxi procedente de espécies genuínas e sãs, casca 
limpa, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 18.800 

 

5,00 

 

94.000,00 

2 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de 
espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa 
íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

KG 15.740 

 

5,10 

 

80.274,00 

3 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, 
procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 650 

 

4,00 

 

2.600,00 

4 

Acelga de primeira, extra, coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e separados em maços 
padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

 

18,22 

 

45.550,00 

5 

Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, frescos, 
folhas firmes, limpas e brilhantes e separados em maços 
padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.500 

 

21,10 

 

21.250,00 

6 Banana prata extra in natura, com grau de maturação 
adequado para o consumo, procedentes de espécies 

KG 44.360 5,50 221.800,00 
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genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

7 

Cheiro verde extra, fresco, com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 
larvas. 

KG 4.990 

 

30,00 

 

14.700,00 

8 

Chocolate natural em Pó com 30 a 43% de cacau, no 
mínimo 2% de proteína, isento de substancias estranhas que 
comprometa a qualidade, contendo obrigatoriamente 
manteiga de cacau de 18%. Na embalagem deve conter de 
400g. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, com identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de validade, devidamente 
registrado no órgão competente (SIM, SIE, Selo Adepará de 
Produtos Artesanais ou SIF). 

 PCT 

400G 
32.150 

 

 

12,20 

 

 

392.230,00 

9 

Corante regional, urucum em pó, acondicionado em 
embalagem resistente, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

KG 2.318 

 

21,80 

 

50.532,40 

10 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com coloração verde 
escuro, separados em maços padronizados, proceder de 
espécies genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 1.740 

 

22,00 

 

38.280,00 

11 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo 
fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou 
rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

KG 10.180 

 

 

10,00 

 

 

101.800,00 

12 

Farinha de mesocarpo, extraída do babaçu, ou de 
Primeira, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito 
estado de conservação. Não podendo estar úmida 
fermentada ou rançosa. Acondicionada em embalagem de 
polietileno atóxico transparente, contendo 500 g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

KG 300 

 
 
35,00 

 
 
10.500,00 
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Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 

13 

Filé de peixe de escama congelado. Não podendo 
apresentar-se com sujidades ou corpos estranhos, 
embalagens violadas, odor atípico, sinais de 
descongelamento, textura amolecida e coloração escura. 
Transporte em ambiente isotérmico de baixa temperatura e 
acondicionado em embalagem atóxica, transparente, de 
polietileno com espessura acima de 14 micras, lacrada, à 
vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em 
cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 
embalagem. 

KG 1.100 

 
 
 
 
 
42,30 

 
 
 
 
 
46.530,00 

14 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 
procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido 
o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 
e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de 
evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 500 

 
 
 
 
 
8,50 

 
 
 
 
 
4.250,00 

15 

Laranja nacional in natura extra, sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com 
grau de maturação adequada para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 35.300 

 
 
 
6,50 

 
 
 
229.450,00 

16 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, 
procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido 
o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 
e larvas. - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 
evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 11.990 

 
 
 
 
 
4,20 

 
 
 
 
 
50.358,00 

17 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, 
sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

KG 1.100 

 
 
 

7,25 

 
 
 

7.975,00 
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corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

18 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, com grau de 
maturação adequada para o consumo, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

KG 26.100 

 
 
 

4,15 

 
 
 

108.315,00 

19 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, 
fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.640 

 
 

15,50 

 
 

25.420,00 

20 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem 
adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 
característico e agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer 
substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 
01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 46.760 

 
 
 
 
 

14,40 

 
 
 
 
 

673.200,00 

21 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, 
coloração uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 3.880 

 
 

10,15 

 
 

39.382,00 

 

Altamira-Pará, 04 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 
Luís Paulo Alves Portugal 

Presidente APRAR. 
 

 


