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ITEM DESCRIÃO UND. QUANT.
PREÇO 

UNIT.
PREÇO TOTAL

1

LARANJA: Tamanho e coloração uniformes,

firme e compacto, isento 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, devendo ser prioritariamente

orgânicos e/ou agroecológicos. Embalagem

de 1 Kg

KG 3.000 R$ 3,75 R$ 11.250,00

2

BANANA: Tamanho e coloração uniformes,

firme e compacto, isento 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, devendo ser prioritariamente

orgânicos e/ou agroecológicos. Embalagem

de 1 Kg

KG 5.000 R$ 5,90 R$ 29.500,00

3

PIMENTINHA: Tamanho e coloração

uniformes, firme e compacto, isento 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, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou

agroecológicos. 

KG 370 R$ 18,50 R$ 6.845,00

4

CHEIRO VERDE: Tamanho e coloração

uniformes, firme e compacto, isento 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, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou

agroecológicos. Maço de 300 g

KG 300 R$ 19,00 R$ 5.700,00
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5

TOMATE: Tamanho e coloração uniformes,

firme e compacto, isento 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, devendo ser prioritariamente

orgânicos e/ou agroecológicos. Embalagem

de 1 Kg

KG 1.200 R$ 6,80 R$ 8.160,00

6

AÇAÍ: Açaí do tipo médio e congelado,

rotulado, com prazo de validade e com

todas as informações nutricionais

recomendadas pela legislação. Deve estar

em boa qualidade para o consumo.

Embalagem de 1 L inviolável.

L 3.000 R$ 18,00 R$ 54.000,00

7

POLPA DE ACEROLA: Embalagem plástica

atóxica resistente de 1 kg, congelado,

rotulado, com prazo de validade e com

todas as informações nutricionais

recomendadas pela legislação. Deve ser

entregue de modo a garantir suas

características físicas e sanidade

KG 2.200 R$ 13,80 R$ 30.360,00

8

POLPA DE GOIABA: Embalagem plástica

atóxica resistente de 1 kg, congelado,

rotulado, com prazo de validade e com

todas as informações nutricionais

recomendadas pela legislação. Deve ser

entregue de modo a garantir suas

características físicas e sanidade

KG 2.200 R$ 13,80 R$ 30.360,00

9

POLPA DE CAJU: Embalagem plástica

atóxica resistente de 1 kg, congelado,

rotulado, com prazo de validade e com

todas as informações nutricionais

recomendadas pela legislação. Deve ser

entregue de modo a garantir suas

características físicas e sanidade

KG 2.200 R$ 13,80 R$ 30.360,00

10

POLPA DE CUPUAÇU: Embalagem plástica

atóxica resistente de 1 kg, congelado,

rotulado, com prazo de validade e com

todas as informações nutricionais

recomendadas pela legislação. Deve ser

entregue de modo a garantir suas

características físicas e sanidade

KG 2.200 R$ 14,00 R$ 30.800,00

11

FARINHA DE MANDIOCA: Branca, tipo 1,

fina, seca, sem presença de sujidades

oriundos do manuseio. Embalagem de 1 Kg

KG 800 R$ 8,90 R$ 7.120,00



12

CENOURA: Tamanho e coloração

uniformes, firme e compacto, isento 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, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou

agroecológicos. Embalagem de 1 Kg

KG 1.000 R$ 5,70 R$ 5.700,00

13

MAXIXE: Tamanho e coloração uniformes,

firme e compacto, isento 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, devendo ser prioritariamente

orgânicos e/ou agroecológicos. Embalagem

de 1 Kg

KG 500 R$ 7,80 R$ 3.900,00

14

COUVE: Tamanho e coloração uniformes,

firme e compacto, isento 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, devendo ser prioritariamente

orgânicos e/ou agroecológicos. Maço de

300 g.

KG 500 R$ 9,90 R$ 4.950,00

15

MELANCIA: Tamanho e coloração

uniformes, firme e compacto, isento 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, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou

agroecológicos.

KG 1.000 R$ 3,80 R$ 3.800,00

16

FRANGO: Frango inteiro, resfriado, sem

miúdos, embalado individualmente em

sacos plásticos resistentes, com

aproximadamente 2 Kg por frango, sem

formação de cristais de gelo, sem água

dentro da embalagem ou do frango,

consistência firme, sem escurecimento, ou

manchas esverdeadas, cheiro agradável,

pele lisa, macia e clara.

KG 10.400 R$ 11,90 R$ 123.760,00



17

LIMÃO: Limão, fresco, no ponto de

maturação, sem ferimentos ou defeitos,

mantendo as características organolépticas.

Precisa estar livre de resíduos de

fertilizantes, devendo ser prioritariamente

orgânicos e/ou agroecológicos. Embalagem

de 1 Kg.

KG 800 R$ 5,40 R$ 4.320,00

18

ABÓBORA: Tamanho e coloração

uniformes, firme e compacto, isento 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, devendo ser

prioritariamente orgânicos e/ou

agroecológicos. Embalagem de 1 Kg

KG 1.000 R$ 4,45 R$ 4.450,00

19

FARINHA DE TAPIOCA: Branca, sem

presença de sujidades oriundos do

manuseio. Embalagem de 1 Kg

KG 1.000 R$ 24,00 R$ 24.000,00

R$ 419.335,00

Atenciosamente;

__________________________________________

José Luiz Ladeira da Silva

Presidente

Anajás - PA, 19 de Fevereiro de 2020.

PREÇO GLOBAL

Quatrocentos e dezenove mil, trezentos e trinta e cinco reais

Validade da proposta: 90 DIAS

Prazo de entrega: Conforme cronograma
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