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CHAMADA PÚBLICA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA 
FAMILIAR ANO 2023. 

 
Item Produto Unidade Quantidade 
1 Abacaxi in natura Kg 400 
Descrição: Fruta in natura - identificação: abacaxi perola; de primeira, 
apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo. 
Isenta de sujidades, parasitas e larvas.  
Item Produto Unidade Quantidade 
2 Abóbora Regional Kg 800 
Descrição: Abóbora frescas, com grau de maturação completa sem danificações 
físicas, casca íntegra sem perfuração e machucado. Isentam de substâncias 
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. Entregue em embalagem primaria do tipo “Saco de tela”, 
cada tela deverá conter 10 kg. Necessita vim acompanhada de rotulagem com as 
seguintes informações: Nome da associação, CNPJ, data da colheita e kg. 
Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
3 Açaí em Polpa Kg 4000 
Polpa congelada de 1ª qualidade, que após sua diluição faz igual ou superior a 2 
litros pra consistência grossa,  por meios mecânicos, obtidos de frutas sãs, 
maduras, atendendo às respectivas especificações, desprovidas de terra, sujidade, 
parasitas e microrganismos que possam tornar o produto impróprio para o 
consumo, não devendo apresentar alterações, mistura com outros frutos de 
espécie diferente e práticas consideradas ilícitas. Cor: roxo violáceo próprio para 
polpa de açaí. Sabor: não adocicado e não azedo. Cheiro: característico. 
Embalagem apropriada de polipropileno de 1 Kg contendo as informações do 
fornecedor. Sem perfurações e cortes, livres de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Validade não inferior a 90 dias da data da entrega. 
Proveniente de estabelecimento. Selo de Inspeção Sanitária Estadual. 
Item Produto Unidade Quantidade 
4 Alface Kg 50 
Descrição: Alface de cor verde, nova, folhas sãs, de 1ª qualidade, tendo a aparência 
tenra e firme, de frescor, aspecto e sabor próprio sem a presença de furos, 
rupturas ou rasgos, isenta de sinais de apodrecimento e de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, e 
defensivos agrícolas. Colhida ao atingir o grau de evolução completo e perfeito 
estado de desenvolvimento. Acondicionada em embalagem primária de material 
transparente não reutilizado, devendo ser transportadas em Basqueta 



  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

devidamente higienizadas e limpas de uso exclusivo de hortaliças, não podendo 
ser usadas para outro tipo de carga como material de origem animal ou químico. 
Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
5 Arroz Agulhinha Kg 400 
Descrição: Produto beneficiado, a partir de matérias primas sã, limpa e de boa 
qualidade; livre de mofo, sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas e odores 
estranhos; deverá apresentar coloração branca e conter no mínimo 90% de grãos 
inteiros, acondicionado embalagem primária com informações do fornecedor, 
deve ser sacos de polietileno transparente, atóxico, resistente, vedação por 
aquecimento automático, com capacidade de 1kg; contendo informações sobre o 
produto como data de manipulação e data de validade e kg. A embalagem 
secundária deverá ser de fardo plástico de polietileno, reforçado e resistente que 
suporta o transporte e o armazenamento sem perder sua integridade, contendo 
até 30 kg (trinta quilos). 
Item Produto Unidade Quantidade 
6 Banana Kg 2000 
Descrição: De 1ª qualidade com 80% de maturação, sem danificações físicas, com 
cascas uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor de 
espécie, sem ferimento. Isentam de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Embalagem em 
material do tipo “Saca de tela” ou Basqueta, devidamente higienizadas e limpas de 
uso exclusivo de hortaliças, não podendo ser usadas para outro tipo de carga como 
material de origem animal ou químico. Com capacidade de cerca de 20 kg. Entrega 
diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
7 Bolo de Abóbora Kg 200 
Descrição: Bolo de Abóbora caseiro de ótima qualidade com peso 50g (cinquenta 

gramas), produzido diariamente, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 

com produtos oriundos da Agricultura Familiar, respeitando as boas práticas de 

fabricação, deve estar isento de matéria terrosa, parasitas e qualquer outro organismo, 

microrganismo e substância que venha a comprometer o armazenamento e a saúde 

humana. Cor característica do produto, corte uniforme. Serão rejeitados pedaços 

queimados, amassados e aspecto massa crua e de características organolépticas 

anormais. Deve esta acondicionada em embalagem primária plástica transparente, 

íntegra, atóxica, corretamente fechada, embalagem secundária com 20 unidade que será 

equivalente a 1 kg. A embalagem para transporte deverá ser em caixa plástica com 

tampa, exclusiva para este fim, que deverá ser limpa antes e depois de utilizadas.  A 

embalagem deverá conter as seguintes informações: Nome da Associação, CNPJ, data 

da fabricação, data de validade não superior às 24h, rótulo impresso deve constar a 

denominação do produto, e lista de ingredientes. O local deve respeitar todas as normais 

da vigilância Sanitária Municipal. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal 

de Segunda a Quinta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
8 Cariru Kg 80 
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Descrição: De cor verde fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de 
apodrecimento, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado 
de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, 
terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, e defensivos agrícolas. 
Acondicionada em embalagem primária de 0.500g a 1 kg de material transparente 
não reutilizado, devendo ser transportadas em Basqueta devidamente 
higienizadas e limpas de uso exclusivo de hortaliças, não podendo ser usadas para 
outro tipo de carga como material de origem animal ou químico. Entrega 
diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
9 Cheiro Verde (cebolinha e 

coentro) 
Kg 300 

Descrição: Cheiro verde, contendo cebolinha e coentro, de cor verde fresca 
aspecto e sabor próprio, isentas de sinais de apodrecimento, colhidas ao atingir o 
grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos 
e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e 
larvas, e defensivos agrícolas. Acondicionada em embalagem primária de material 
transparente não reutilizado, 0,500g a 1 kg, devendo ser transportadas em 
Basqueta devidamente higienizadas e limpas de uso exclusivo de hortaliças, não 
podendo ser usadas para outro tipo de carga como material de origem animal ou 
químico. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
10 Coco seco in natura Kg 100 
Descrição: Coco seco descascado, com aparência fresca e sã, isenta de danos e defeitos 

de natureza física, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 

Deve apresentar odor e cor característica do produto. Embalagem em material do tipo 

“Saca de tela”. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
11 Coco Processado em cubos  Kg 200 
Descrição: Fruta Oleaginosa, tipo coco seco, produto de 1ª qualidade limpa e 
descascada com cortes em cubos, de ótima qualidade, apresentando tamanho 

uniformes, isento de fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas e larvas., 
compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem 
a conformação e aparência. Embalagem a vácuo, transparente de boa qualidade. 
Congelado com peso de 01 kg (um quilo), hermeticamente fechado. Proveniente 
de estabelecimento com selo de inspeção Sanitária. A embalagem deverá conter 
as seguintes informações: nome da associação, CNPJ, data de processamento, data 
de validade. 
Item Produto Unidade Quantidade 
12 Couve Kg 100 
Descrição: De cor verde escura. Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau 
de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isenta de danos e 
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e 
larvas e defensivos agrícolas. Acondicionada em embalagem primária de material 
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transparente não reutilizado de 0,500g a 1 kg, devendo ser transportadas em 
Basqueta devidamente higienizadas e limpas de uso exclusivo de hortaliças, não 
podendo ser usadas para outro tipo de carga como material de origem animal ou 
químico. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
13 Farinha de mandioca Kg 3500 
Descrição: Farinha de 1º qualidade, Grupo Seca, Subgrupo média, de coloração 
creme, deve ser fabricada a partir de matérias primas limpas, isentas de matéria 
terrosa e parasito. Não podem estar úmidas, fermentada ou rançosa, deve 
apresentar odor e cor característica do produto. Seguindo a Instrução Normativa 
MAPA nº 52/2011. Unidade de Fornecimento: embalagem primária de material 
transparente, atóxico e resistente com capacidade de 1 Kg (um quilograma), 
contendo informações sobre o produto como data de fabricação e data de validade 
além das informações do fornecedor; embalagem secundária; deverá ser de fardo 
plástico de polietileno, reforçado e resistente que suporta o transporte e o 
armazenamento sem perder sua integridade, contendo até 30 kg (trinta quilos). 
Item Produto Unidade Quantidade 
14 Farinha de Tapioca Kg 100 
Descrição: Farinha de Tapioca grupo: Seca, Subgrupo: Grossa, Tipo: 1, Classe: 
branca, Unidade de Fornecimento: embalagem primária de material transparente, 
atóxico e resistente com capacidade de 1 Kg (um quilograma), contendo 
informações sobre o produto como data de fabricação e data de validade além das 
informações do fornecedor; e a embalagem secundária; deverá ser de fardo 
plástico de polietileno, reforçado e resistente que suporta o transporte e o 
armazenamento sem perder sua integridade, contendo até 30 kg (trinta quilos). 
Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá 
estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo humano.  
Item Produto Unidade Quantidade 
15 Feijão da Colônia Kg 300 
Descrição: Produto de safra corrente, a partir de matérias primas sã, limpa e de 
boa qualidade; livre de mofo, sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas e 
odores estranhos; deverá apresentar coloração específica do produto, 
acondicionado em embalagem primária de sacos de polietileno transparente, 
atóxico, resistente, vedação por aquecimento automático, com capacidade de 1kg, 
isento de sujidades e não violados; contendo informações sobre o produto como 
data de fabricação e data de validade além das informações do fornecedor; 
embalagem secundária deverá ser de fardo plástico de polietileno, reforçado e 
resistente que suporta o transporte e o armazenamento sem perder sua 
integridade, contendo até 30 kg (trinta quilos).  
Item Produto Unidade Quantidade 
16 Jambu Kg 100 
Descrição: De cor verde fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de 
apodrecimento, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado 
de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, 
terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, e defensivos agrícolas. Embalagem 
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de 1 kg, saco plástico transparente, resistente, atóxico e não reutilizável. Entrega 

diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
17 Goma de Tapioca Kg 300 
Descrição: Fécula de mandioca (goma de tapioca); devem ser fabricadas a partir 
de matérias primas sã e limpa, isentam de matéria terrosa e de parasitos, cor e 
sabor típico do produto, de boa qualidade. Embalagem de até 02 Kg (dois quilos), 
em saco plástico resistente e transparente. A embalagem deverá conter as 
seguintes informações: nome da associação, data da fabricação, data de validade. 
Item Produto Unidade Quantidade 
18 Laranja Kg 10000 
Descrição: Fruta in natura, tipo laranja, espécie Pêra, com grau máximo de 
tamanho, cor da espécie, aroma e sabor característico, com 100% de maturação, 
que suporte a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas 
para consumo, sem danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias 
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranho. Não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete sua aparência ou polpa, não serão permitidos manchas e 
defeitos na casca. Peso por unidade de aproximadamente 150g. Acondicionada em 
saco de tela. Cada tela deverá conter 20 kg. A embalagem deverá conter as 
seguintes informações: nome da associação, CNPJ, data da colheita e peso. Entrega 

diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
19 Limão Taiti Kg 200 
Descrição: Fruta in natura, De ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isentos 
de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, 
frutos com 80% de maturação cor amarela esverdeada, com aspecto, cor e cheiro 
e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes. A embalagem deverá conter as seguintes 
informações: nome da associação, CNPJ, data da colheita e peso. Entrega 

diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
20 Macaxeira Descascada Kg 500 
Descrição: Macaxeira limpa e descascada de ótima qualidade, compacta, firme de 
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, parasitos, larvas, perfurações. Embalagem a vácuo, 
transparente de boa qualidade. Congelado com peso de 01 kg (um quilo), 
hermeticamente fechado. Proveniente de estabelecimento com selo de inspeção 
Sanitária. A embalagem deverá conter as seguintes informações: nome da 
associação, CNPJ, data de processamento, data de validade. 
Item Produto Unidade Quantidade 
21 Macaxeira Triturada Kg 200 
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Descrição: Macaxeira limpa, descascada e triturada, de ótima qualidade, 
compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie. Não 
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, parasitas, larvas, Embalagem transparente, resistente de boa qualidade. 
Congelado com peso de até 01 kg (um quilo), hermeticamente fechado. 
Proveniente de estabelecimento com selo de inspeção Sanitária. A embalagem 
deverá conter as seguintes informações: nome da associação, CNPJ, data do 
processamento e data de validade. 
Item Produto Unidade Quantidade 
22 Mamão Kg 600 
Descrição: Fruta in natura, espécie formosa com 80% de maturação. Sem 
danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma característicos da 
espécie, tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Isento de substâncias terrosas, sujidades, parasitos, larvas, resíduos de defensivos 
agrícolas, odor e sabor estranho. Embalada em saco tela ou caixotes adequados. 
Cada tela deverá conter 20 kg. Necessita vim acompanhada de rotulagem com as 
seguintes informações: Nome da associação, CNPJ, data da colheita. Entrega 

diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
23 Maxixe Kg 50 
Descrição: Maxixe, verde, de tamanho médio, de 1ª qualidade, Aparência fresca e 
sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de 
desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Deve ser entregue 
em embalagens transparente de 0500g a 1 kg cada. Entrega diretamente nas escolas 

da rede municipal de Segunda a Quarta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
24 Mel Kg 100 
Descrição: Mel de abelha de 1ª qualidade, contido em sache de plástico atóxico com 

até 20 gramas do Produto devidamente identificado, rotulado, com registro no 

Ministério a Agricultura SIF/DIPOA SOB Nº 0020/1117. Produto não poderá conter 

substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser adicionado de corretivos de 

acidez, não apresentar espuma superficial. É proibida a adição de corantes, 

aromatizantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sintéticos. 

Aspecto: líquido denso, viscoso, translúcido ou parcialmente cristalizado com cor 

levemente amarelada a castanho-escuro. Cheiro e Sabor próprio, ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. Deve conter embalagem primária e segundaria própria para 

conservação do produto. 
Item Produto Unidade Quantidade 
25 Melancia Kg 9000 
Descrição: Fruta in natura, tipo melancia, aplicação alimentar. Frescas de ótima 
qualidade, compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento, com polpa firme e intacta, com 
100% de maturação. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação 
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e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitos, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Deve ser entregue em caixas, caixotes adequados. Necessita ser 
acompanhada de rotulagem com as seguintes informações: Nome da associação, 
CNPJ, data da colheita. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda 

a Quarta 
Item Produto Unidade Quantidade 
26 Pão Caseiro Macaxeira Kg 800 
Descrição: Pão de Macaxeira do tipo caseiro com peso 50g (cinquenta gramas), 
deve ser fresco, produzido diariamente, fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, com acréscimo de produtos oriundos da Agricultura Familiar, 
respeitando as boas práticas de fabricação, deve estar isento de matéria terrosa, 
parasitas e qualquer outro organismo, microrganismo e substância que venha a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. Miolo com cor característica 
do produto e casca de cor dourada brilhante. Serão rejeitados pães mal assados, 
queimados, amassados e aspecto massa pesada e de características 
organolépticas anormais. Deve esta acondicionada em embalagem plástica 
transparente, íntegra, atóxica, corretamente fechada com aproximadamente 20 
unidade que será equivalente a 1 kg. A embalagem secundária (de transporte) 
deverá ser do tipo cuba ou caixa plástica com tampa, exclusiva para este fim, que 
deverá ser limpa diariamente antes e depois de utilizadas.  A embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Nome da Associação, CNPJ, data da fabricação, 
data de validade não superior às 24h, rótulo impresso deve constar no mínimo a 
denominação do produto, e lista de ingredientes. E respeitar todas as normais da 
vigilância Sanitária Municipal. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de 

Segunda a Quinta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
27 Pão caseiro Abóbora Kg 800 
Descrição: Pão de Abóbora do tipo caseiro com peso 50g (cinquenta gramas), deve 
ser fresco, produzido diariamente, fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, com acréscimo de produtos oriundos da Agricultura Familiar, 
respeitando as boas práticas de fabricação, deve estar isento de matéria terrosa, 
parasitas e qualquer outro organismo, microrganismo e substância que venha a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. Miolo com cor característica 
do produto e casca de cor dourada brilhante. Serão rejeitados pães mal assados, 
queimados, amassados e aspecto massa pesada e de características 
organolépticas anormais. Deve esta acondicionada em embalagem plástica 
transparente, íntegra, atóxica, corretamente fechada com aproximadamente 20 
unidade que será equivalente a 1 kg. A embalagem secundária (de transporte) 
deverá ser do tipo cuba ou caixa plástica com tampa, exclusiva para este fim, que 
deverá ser limpa diariamente antes e depois de utilizadas.  A embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Nome da Associação, CNPJ, data da fabricação, 
data de validade não superior às 24h, rótulo impresso deve constar no mínimo a 
denominação do produto, e lista de ingredientes. E respeitar todas as normais da 
vigilância Sanitária Municipal. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de 

Segunda a Quinta.  
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Item Produto Unidade Quantidade 
28 Pão Caseirinho Abóbora Kg 400 
Descrição: Pão do tipo caseirinho massa grossa com peso 50g (cinquenta gramas), 
deve ser fresco, produzido diariamente, fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, com acréscimo de produtos oriundos da Agricultura Familiar, 
respeitando as boas práticas de fabricação, deve estar isento de matéria terrosa, 
parasitas e qualquer outro organismo, microrganismo e substância que venha a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. Miolo com cor característica 
do produto e casca de cor dourada brilhante. Serão rejeitados pães mal assados, 
queimados, amassados e aspecto massa pesada e de características 
organolépticas anormais. Deve esta acondicionada em embalagem plástica 
transparente, íntegra, atóxica, corretamente fechada com aproximadamente 20 
unidade que será equivalente a 1 kg. A embalagem secundária (de transporte) 
deverá ser do tipo cuba ou caixa plástica com tampa, exclusiva para este fim, que 
deverá ser limpa diariamente antes e depois de utilizadas.  A embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Nome da Associação, CNPJ, data da fabricação, 
data de validade não superior às 24h, rótulo impresso deve constar no mínimo a 
denominação do produto, e lista de ingredientes. E respeitar todas as normais da 
vigilância Sanitária Municipal. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de 

Segunda a Quinta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
29 Polpa de Abacaxi Kg 500 
Descrição: Apresentação polpa, sabor Abacaxi natural, produto não fermentado, 
não concentrado, obtido de fruta, por processo tecnológico adequado, atendido o 
teor mínimo de sólidos em suspensão, e que atenda ao padrão de identidade e 
qualidade do produto. Preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais, sem aditivos e conservantes, sem açúcar, com 
aspecto, cor e aroma próprios da fruta. Não deve conter fragmentos das partes 
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 
acondicionada em embalagem plástica, atóxica de tamanho uniforme, 
transparente, de 1 Kg (um quilo). O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, sua embalagem deve ser própria, rotulada, contendo 
informações nutricionais do produto. Informações do fornecedor: nome, CNPJ, 
endereço completo, peso líquido, prazo de validade. Proveniente de 
estabelecimento e Produto com Selo de Inspeção Sanitária  (S.I.M/S.I.E/S.I.F). 
Item Produto Unidade Quantidade 
30 Polpa de Acerola Kg 2000 
Descrição: Apresentação polpa, sabor Acerola natural, produto não fermentado, 
não concentrado, obtido de fruta, por processo tecnológico adequado, atendido o 
teor mínimo de sólidos em suspensão, e que atenda ao padrão de identidade e 
qualidade do produto. Preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais, sem aditivos e conservantes, sem açúcar, com 
aspecto, cor e aroma próprios da fruta. Não deve conter fragmentos das partes 
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 
acondicionada em embalagem plástica, atóxica de tamanho uniforme, 
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transparente, de 1 Kg (um quilo). O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, sua embalagem deve ser própria, rotulada, contendo 
informações nutricionais do produto. Informações do fornecedor: nome, CNPJ, 
endereço completo, peso líquido, prazo de validade. Proveniente de 
estabelecimento e Produto com Selo de Inspeção Sanitária  (S.I.M/S.I.E/S.I.F). 
Item Produto Unidade Quantidade 
31 Polpa de Caju Kg 200 
Descrição: Apresentação polpa, sabor Caju natural, produto não fermentado, não 
concentrado, obtido de fruta, por processo tecnológico adequado, atendido o teor 
mínimo de sólidos em suspensão, e que atenda ao padrão de identidade e 
qualidade do produto. Preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais, sem aditivos e conservantes, sem açúcar, com 
aspecto, cor e aroma próprios da fruta. Não deve conter fragmentos das partes 
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 
acondicionada em embalagem plástica, atóxica de tamanho uniforme, 
transparente, de 1 Kg (um quilo). O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, sua embalagem deve ser própria, rotulada, contendo 
informações nutricionais do produto. Informações do fornecedor: nome, CNPJ, 
endereço completo, peso líquido, prazo de validade. Proveniente de 
estabelecimento e Produto com Selo de Inspeção Sanitária  (S.I.M/S.I.E/S.I.F). 
Item Produto Unidade Quantidade 
32 Polpa de Cupuaçu Kg 500 
Descrição: Apresentação polpa, sabor Cupuaçu natural, produto não fermentado, 
não concentrado, obtido de fruta, por processo tecnológico adequado, atendido o 
teor mínimo de sólidos em suspensão, e que atenda ao padrão de identidade e 
qualidade do produto. Preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais, sem aditivos e conservantes, sem açúcar, com 
aspecto, cor e aroma próprios da fruta. Não deve conter fragmentos das partes 
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 
acondicionada em embalagem plástica, atóxica de tamanho uniforme, 
transparente, de 1 Kg (um quilo). O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, sua embalagem deve ser própria, rotulada, contendo 
informações nutricionais do produto. Informações do fornecedor: nome, CNPJ, 
endereço completo, peso líquido, prazo de validade. Proveniente de 
estabelecimento e Produto com Selo de Inspeção Sanitária  (S.I.M/S.I.E/S.I.F). 
Item Produto Unidade Quantidade 
33 Polpa de Goiaba Kg 1400 
Descrição: Apresentação polpa, sabor Goiaba natural, produto não fermentado, 
não concentrado, obtido de fruta, por processo tecnológico adequado, atendido o 
teor mínimo de sólidos em suspensão, e que atenda ao padrão de identidade e 
qualidade do produto. Preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais, sem aditivos e conservantes, sem açúcar, com 
aspecto, cor e aroma próprios da fruta. Não deve conter fragmentos das partes 
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 
acondicionada em embalagem plástica, atóxica de tamanho uniforme, 
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transparente, de 1 Kg (um quilo). O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, sua embalagem deve ser própria, rotulada, contendo 
informações nutricionais do produto. Informações do fornecedor: nome, CNPJ, 
endereço completo, peso líquido, prazo de validade. Proveniente de 
estabelecimento e Produto com Selo de Inspeção Sanitária  (S.I.M/S.I.E/S.I.F). 
Item Produto Unidade Quantidade 
34 Polpa de Maracujá Kg 1800 
Descrição: Apresentação polpa, sabor Maracujá natural, produto não fermentado, 
não concentrado, obtido de fruta, por processo tecnológico adequado, atendido o 
teor mínimo de sólidos em suspensão, e que atenda ao padrão de identidade e 
qualidade do produto. Preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais, sem aditivos e conservantes, sem açúcar, com 
aspecto, cor e aroma próprios da fruta. Não deve conter fragmentos das partes 
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 
acondicionada em embalagem plástica, atóxica de tamanho uniforme, 
transparente, de 1 Kg (um quilo). O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, sua embalagem deve ser própria, rotulada, contendo 
informações nutricionais do produto. Informações do fornecedor: nome, CNPJ, 
endereço completo, peso líquido, prazo de validade. Proveniente de 
estabelecimento e Produto com Selo de Inspeção Sanitária  (S.I.M/S.I.E/S.I.F). 
Item Produto Unidade Quantidade 
35 Polpa de Muruci Kg 200 
Descrição: Apresentação polpa, sabor Muruci natural, produto não fermentado, 
não concentrado, obtido de fruta, por processo tecnológico adequado, atendido o 
teor mínimo de sólidos em suspensão, e que atenda ao padrão de identidade e 
qualidade do produto. Preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais, sem aditivos e conservantes, sem açúcar, com 
aspecto, cor e aroma próprios da fruta. Não deve conter fragmentos das partes 
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 
acondicionada em embalagem plástica, atóxica de tamanho uniforme, 
transparente, de 1 Kg (um quilo). O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, sua embalagem deve ser própria, rotulada, contendo 
informações nutricionais do produto. Informações do fornecedor: nome, CNPJ, 
endereço completo, peso líquido, prazo de validade. Proveniente de 
estabelecimento e Produto com Selo de Inspeção Sanitária  (S.I.M/S.I.E/S.I.F). 
Item Produto Unidade Quantidade 
36 Pimentinha Kg 200 
Descrição: Pimentinha de cheiro verde de 1ª qualidade, Aparência fresca e sã, 
colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de 
desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, parasitos, larvas e defensivos agrícolas. Embalada com saco 
tela com capacidade de 0.500 a 1 kg cada. Entrega diretamente nas escolas da rede 

municipal de Segunda a Quinta. 
Item Produto Unidade Quantidade 
37 Tangerina Kg 200 
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Descrição: Fruta in natura, tipo tangerina, de formato arredondado, de cor 
alaranjada, com 100% de maturação, mais que suporte manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danificações físicas, 
casca integra, isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos 
de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Acondicionada em embalagem 
saco tela, com peso de 20 kg cada tela. A embalagem deverá conter as seguintes 
informações: nome da associação, nome do agricultor, data da Colheita, data de 
validade. Entrega diretamente nas escolas da rede municipal de Segunda a Quinta. 
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Nome: ASSOCIAÇÃO 

BUJARUENSE DOS 

AGRICULTORES E 

AGRICULTORAS

Nome:ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES 

FAMILIARES HORTFRUIT 

GRANJEIRO QUILOMBOLA

Nome: ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES RURAIS 

NOVA ESPERANÇA

Nome: GOCIR JORDÃO DA 

COSTA

Nome: MARQUES 

MIRANDA DA SILVA

Nome: MARIA SUELY 

BEZERRA ROLIM

Nome: JACI ALBERNAS 

CHAVES

Nome: Edital Chamada Pública 

Nº 002/2019-CPL/SEMED, ano 

2019, município de Bujaru/PA

Nome: Edital Chamada Pública 

Nº: 01/2022 COMANDO 

MILITAR DA AMAZÔNIA

16ª BRIGADA DE 

INFANTARIA DE SELVA, 

ano 2022.

CPF: 03.861.998/0001-07 CPF: 19.735.461/0001-30 CNPJ: 08.643.781/0001-44 CNPJ/CPF: 564.090.102-06 CNPJ/CPF: 39.952.935/0001-03 CNPJ/CPF: 17236425842 CNPJ/CPF: 543.793.002-00 CNPJ/CPF: 05.196.563/0001-10 CNPJ/CPF: 09.570.063/0001-58

Endereço: AV. PRINCESA 

ISABEL, S/N - BUJARÚ-PA

Endereço: FOZ DO CRAVO 

Zona Rural

Endereço: PA 140 KM 40 

Espaço Rural

Endereço: KM 40, PA 140 - 

RAMAL D'ASSIS, Nº2, 

ESPAÇO RURAL 

Endereço: KM 12 VIA TOMÉ 

AÇÚ

Endereço: TRANSJUTAÍ S/N 

RAMAL DO NISO, 

CONCÓRDIA DO PARÁ

Endereço: Rod. PA/140 Km 

37 via Bujaru

Endereço: Avenida Dom Pedro 

II, nº 38 - Bujaru/PA

Endereço: Estrada do 

Aeroporto, nº 4174, Tefé, AM, 

CEP: 69550-300.

ABACAXI IN NATURA  R$                                       4,80 4,00R$                                       2,00R$                                                       R$            3,60 

ABÓBORA REGIONAL  R$                                       3,89 4,00R$                                       4,20R$                                       4,30R$                                                       R$            4,10 

AÇAÍ EM POLPA  R$                                     20,00 20,15R$                                     20,90R$                                     21,10R$                                                     R$         20,54 

ARROZ AGULHINHA 7,95R$                                       7,85R$                                       7,80R$                                                       R$            7,87 

ALFACE  R$                                     13,25 11,20R$                                     10,50R$                                      R$         11,65 

BANANA  R$                                       7,00 7,85R$                                       6,75R$                                       7,10R$                                                       R$            7,18 

BOLO DE ABÓBORA 24,30R$                                     20,35R$                                     20,00R$                                                     R$         21,55 

BISCOITO DE MACAXEIRA 

COM COCO
26,60R$                                     22,10R$                                     20,00R$                                                     R$         22,90 

BISCOITO DE ABÓBORA 

COM COCO
26,45R$                                     21,16R$                                     21,00R$                                                     R$         22,87 

CARIRU  R$                                     10,90 11,75R$                                     11,50R$                                     12,10R$                                                     R$         11,56 

CHEIRO VERDE (chicória, 

cebolinha e coentro)
 R$                                     16,20 16,90R$                                     18,05R$                                     17,90R$                                                     R$         17,26 

COUVE 12,05R$                                     12,20R$                                     14,30R$                                     15,30R$                                                     R$         13,46 

COCO SECO IN NATURA 2,70R$                                       7,15R$                                       3,00R$                                       3,20R$                                                       R$            4,01 COCO PROCESSADO EM 

CUBOS 10,80R$                                     6,50R$                                       7,15R$                                                       R$            8,15 

FARINHA D'AGUA 8,00R$                                       10,25R$                                     8,00R$                                        R$            8,75 

FARINHA DE TAPIOCA 14,38R$                                     14,35R$                                     16,00R$                                      R$         14,91 

FEIJÃO DA COLONIA 9,20R$                                       7,15R$                                       8,70R$                                       8,30R$                                                       R$            8,34 

JAMBU 14,68R$                                     16,30R$                                     15,30R$                                     15,70R$                                                     R$         15,50 

GOMA DE TAPIOCA 7,20R$                                       8,75R$                                       8,00R$                                        R$            7,98 

LARANJA 4,00R$                                       5,60R$                                       3,70R$                                       3,90R$                                                       R$            4,30 

LIMÃO TAITI 5,00R$                                       5,00R$                                       4,50R$                                       4,30R$                                                       R$            4,70 

MACAXEIRA DESCASCADA 5,00R$                                       6,50R$                                       5,10R$                                       4,90R$                                                       R$            5,38 

MACAXEIRA TRITURADA 8,00R$                                       8,20R$                                       8,50R$                                       8,80R$                                                       R$            8,38 

MAMÃO 6,10R$                                       6,00R$                                       5,00R$                                       5,10R$                                                       R$            5,55 

MAXIXE 5,80R$                                       5,95R$                                       7,10R$                                       6,90R$                                                       R$            6,44 

MEL DE ABELHA SACHÊ 20g 28,00R$                                     22,80R$                                                    37,00R$                                                     R$         29,27 

MELANCIA 3,75R$                                       5,20R$                                       4,20R$                                       4,00R$                                                       R$            4,29 

PÃO CASEIRINHO DE 

ABÓBORA
22,40R$                                     22,00R$                                     21,00R$                                                     R$         21,80 

PÃO CASEIRINH DE 

MACAXEIRA
22,20R$                                     21,80R$                                     21,20R$                                                     R$         21,73 

PÃO CASEIRINHO DE 

PUPUNHA
22,80R$                                     22,10R$                                     21,50R$                                                     R$         22,13 

POLPA DE ABACAXI 12,20R$                                     12,00R$                                     10,50R$                                     14,00R$                                                     R$         12,18 

POLPA DE ACEROLA 12,00R$                                     10,00R$                                     10,00R$                                     15,00R$                                                     R$         11,75 

POLPA DE CAJU 12,00R$                                     10,00R$                                     10,00R$                                     15,00R$                                                     R$         11,75 

POLPA DE CUPUAÇU 16,00R$                                     14,90R$                                     14,00R$                                     18,00R$                                                     R$         15,73 

POLPA DE GOIABA 12,20R$                                     10,00R$                                     10,00R$                                     15,00R$                                                     R$         11,80 

POLPA DE MARACUJÁ 13,80R$                                     13,50R$                                     11,00R$                                     16,00R$                                                     R$         13,58 

POLPA DE MURUCI 13,80R$                                     10,00R$                                     16,00R$                                                     R$         13,27 

PIMENTINHA 9,50R$                                       9,15R$                                       9,00R$                                       8,90R$                                                       R$            9,14 

TANGERINA 7,02R$                                       7,40R$                                       7,30R$                                       7,10R$                                                       R$            7,21 

PRODUTOA2:I6A2A2:K35
MÉDIADE 

PREÇO 



      

CHAMADA PÚBLICA 2023 
VALOR INDIVIDUAL 

 

ITENS  
Produto 

  Quantidade  valor unit 

1 ABACAXI IN NATURA Kg 400  R$      3,60  

2 ABÓBORA REGIONAL Kg 800  R$      4,10  

3 AÇAÍ EM POLPA Kg 4000  R$    20,54  

5 ALFACE Kg 50  R$    11,65  

4 ARROZ AGULHINHA Kg 400  R$      7,87  

6 BANANA Kg 2000  R$      7,18  

7 BOLO DE ABÓBORA Kg 200  R$    21,55  

8 CARIRU Kg 80  R$    11,56  

9 
CHEIRO VERDE (chicória, cebolinha e 

coentro) 
Kg 300 

 R$    17,26  

10 COCO SECO IN NATURA Kg 100  R$      4,01  

11 COCO PROCESSADO EM CUBOS Kg 200  R$      8,15  

12 COUVE Kg 100  R$    13,46  

13 FARINHA D'AGUA Kg 3500  R$      8,75  

14 FARINHA DE TAPIOCA Kg 100  R$    14,91  

15 FEIJÃO DA COLONIA Kg 300  R$      8,34  

16 JAMBU Kg 100  R$    15,50  

17 GOMA DE TAPIOCA Kg 300  R$      7,98  

18 LARANJA Kg 10000  R$      4,30  

19 LIMÃO TAITI Kg 200  R$      4,70  

20 MACAXEIRA DESCASCADA Kg 500  R$      5,38  

21 MACAXEIRA TRITURADA Kg 200  R$      8,38  

22 MAMÃO Kg 600  R$      5,55  

23 MAXIXE Kg 50  R$      6,44  

24 MEL DE ABELHA SACHÊ 20g Kg 100  R$    29,27  

25 MELANCIA Kg 9000  R$      4,29  

26 PÃO CASEIRO DE ABÓBORA Kg 800  R$    21,80  

27 PÃO CASEIRO DE MACAXEIRA Kg 800  R$    21,73  

28 PÃO CASEIRINHO DE PUPUNHA Kg 400  R$    22,13  

29 POLPA DE ABACAXI Kg 500  R$    12,18  

30 POLPA DE ACEROLA Kg 2000  R$    11,75  

31 POLPA DE CAJU Kg 200  R$    11,75  

32 POLPA DE CUPUAÇU Kg 500  R$    15,73  

33 POLPA DE GOIABA Kg 1400  R$    11,80  

34 POLPA DE MARACUJÁ Kg 1800  R$    13,58  

35 POLPA DE MURUCI Kg 200  R$    13,27  

36 PIMENTINHA Kg 200  R$      9,14  

37 TANGERINA Kg 200  R$      7,21  

     



      

 



      

CHAMADA PÚBLICA 2023 
VALOR TOTAL 

 

ITENS  
Produto 

  Quantidade  valor unit Valor Total 

1 ABACAXI IN NATURA Kg 400  R$      3,60   R$          1.440,00  

2 ABÓBORA REGIONAL Kg 800  R$      4,10   R$          3.278,00  

3 AÇAÍ EM POLPA Kg 4000  R$    20,54   R$        82.150,00  

5 ALFACE Kg 50  R$    11,65   R$             582,50  

4 ARROZ AGULHINHA Kg 400  R$      7,87   R$          3.146,67  

6 BANANA Kg 2000  R$      7,18   R$        14.350,00  

7 BOLO DE ABÓBORA Kg 200  R$    21,55   R$          4.310,00  

8 CARIRU Kg 80  R$    11,56   R$             925,00  

9 
CHEIRO VERDE (chicória, cebolinha e 

coentro) 
Kg 300 

 R$    17,26  
 R$          5.178,75  

10 COCO SECO IN NATURA Kg 100  R$      4,01   R$             401,25  

11 COCO PROCESSADO EM CUBOS Kg 200  R$      8,15   R$          1.630,00  

12 COUVE Kg 100  R$    13,46   R$          1.346,25  

13 FARINHA D'AGUA Kg 3500  R$      8,75   R$        30.625,00  

14 FARINHA DE TAPIOCA Kg 100  R$    14,91   R$          1.491,00  

15 FEIJÃO DA COLONIA Kg 300  R$      8,34   R$          2.501,25  

16 JAMBU Kg 100  R$    15,50   R$          1.549,50  

17 GOMA DE TAPIOCA Kg 300  R$      7,98   R$          2.395,00  

18 LARANJA Kg 10000  R$      4,30   R$        43.000,00  

19 LIMÃO TAITI Kg 200  R$      4,70   R$             940,00  

20 MACAXEIRA DESCASCADA Kg 500  R$      5,38   R$          2.687,50  

21 MACAXEIRA TRITURADA Kg 200  R$      8,38   R$          1.675,00  

22 MAMÃO Kg 600  R$      5,55   R$          3.330,00  

23 MAXIXE Kg 50  R$      6,44   R$             321,88  

24 MEL DE ABELHA SACHÊ 20g Kg 100  R$    29,27   R$          2.926,67  

25 MELANCIA Kg 9000  R$      4,29   R$        38.587,50  

26 PÃO CASEIRO DE ABÓBORA Kg 800  R$    21,80   R$        17.440,00  

27 PÃO CASEIRO DE MACAXEIRA Kg 800  R$    21,73   R$        17.386,67  

28 PÃO CASEIRINHO DE PUPUNHA Kg 400  R$    22,13   R$          8.853,33  

29 POLPA DE ABACAXI Kg 500  R$    12,18   R$          6.087,50  

30 POLPA DE ACEROLA Kg 2000  R$    11,75   R$        23.500,00  

31 POLPA DE CAJU Kg 200  R$    11,75   R$          2.350,00  

32 POLPA DE CUPUAÇU Kg 500  R$    15,73   R$          7.862,50  

33 POLPA DE GOIABA Kg 1400  R$    11,80   R$        16.520,00  

34 POLPA DE MARACUJÁ Kg 1800  R$    13,58   R$        24.435,00  

35 POLPA DE MURUCI Kg 200  R$    13,27   R$          2.653,33  

36 PIMENTINHA Kg 200  R$      9,14   R$          1.827,50  

37 TANGERINA Kg 200  R$      7,21   R$          1.441,00  

      R$   381.125,54  

 


