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ANEXO DO EDITAL 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº ___/2018 

 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação Escolar oriundos da 

Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais ou de suas Organizações do 

município de Cachoeira do Piriá/PA. 

 

 

Nº 
ALIMENTOS EMBALAGEM UND QUANT 

01 

ABACATE REGIONAL: boa qualidade, sem 

machucados grau médio de amadurecimento. 

VALIDADE: grau de maturação adequado ao consumo 

a partir de 24 horas da data de entrega nas unidades de 

ensino. 

Basqueta plástica com 

até 30 unidades. 
KG 

1.135 

02 
ABACAXI : Regional de primeira qualidade não 

contendo sujidade e ausencia de larvas 

Basqueta de plástico 

com até 10 kg.  
KG 5.004 

03 

ABÓBORA REGIONAL: novo integral tamanho 

médio, boa qualidade. Pesando aproximadamente 03 kg. 

VALIDADE: grau de maturação adequado ao consumo 

a partir de 24 horas da data de entrega nas unidades de 

ensino. 

Embalagem plástica 

tipo basqueta até 20 kg. 

Embalagem plástica 

apropriada até 02 kg. 

KG 2.703 

04 

AÇAÍ MÉDIO CONGELADO PASTEURIZADO: 

contendo palpa de açaí, carboidratos, proteinas, fibra 

alimentar, sódio e zero de gordura trans. VALIDADE: 

o produto deve conter data de fabricação de até 15 dias 

anteriores na data de entrega. SUGESTÃO DE 

MARCA: são pedro, belaiaçá. 

Ebalagem plástica 

transparente de 

polietileno até 1 kg, 

mantida sob 

congelamento a - 18ºc. 

LT 1.367 

05 

ARROZ AGULHA: Regional de primeira qualidade, 

polido, longo, fino, grãos inteiros, isento de parasitas, 

mofo, odores estranhos,substancias nocivas, matérias 

terrosas e outros. Conformes estabelecido pelo 

ministério da agricutura. Subgrupo: agulha tipo 1; 

classe: Longo fino; VALIDADE: o produto deve conter 

data de fabricaçao de até 120 dias anteriores à data de 

entrega. 

Embalagem: primária 

plástica transparente, 

atóxica resistente com 

01 kg. Embalagem 

secundária - fardo 

plástico transparente 

até 30 kg.   

KG 8.000 

06 

BANANA PRATA: boa qualidade, grau médio de 

amadurecimento, tamanho médio. VALIDADE: grau 

de maturação adequadado ao consumo  a parttir de 24 

horass da data de entrega nas unidades de ensino. 

Embalagem plástica 

tipo basqueta até 30 

unidades/ banana 

amadurecida em 

penca..   

KG  10.000 

07 

BATATA DOCE: 1° qualidade, tamanho médio a 

grande, integra, consistência firme, casca lisa, s/ indício 

de germinação, livre de fungos e sujidades. 

VALIDADE: grau de maturação adequado ao consumo 

a partir de 24 horas da data de entrega nas unidades de 

ensino. 

Embalagem plásica 

tipo basqueta até 30 kg. 

Embalagem plástica 

apropriada até 02 kg. 

KG 744 
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08 

CARIRU: 1° qualidade ( folhas novas verdes, viçosas 

livres de fungos e sujidades para consumo. 

VALIDADE: grau de maturação adequada ao consumo 

a partir de 24 horas da data de entrega nas unidades de 

ensino. 

Basqueta de plástico 

com até 40 moços. 

Embalagem individual 

apropiada p/ cada maço 

de até 500 gramas.  

  KG 50 

09 

CENOURA: 1°qualidade, tamanho médio a grande, 

integra, consistência firme, s/ indícios de germinação, 

livre de fungos e sujidades. VALIDADE: grau de 

maturação adequado ao consumo a partir de 24 horas da 

data de entrega nas unidades de ensino.  

Basqueta de plástico 

com até 10 kg. 

Embalagem apropiada 

até 01kg. 

KG  
1.000 

10 

CHEIRO VERDE: 1º qualidade ( folhas novas verdes, 

viçosas livre de fungos e sujidades. VALIDADES: grau 

de maturação adequado ao consumo a partir de 24 horas 

da data de entrega nas unidades de ensino.  

Basqueta plástico com 

até 20 maços de 500 

gramas.  

KG  50 

11 

CHICORIA: folhas novas,  verde  escuras, cor 

uniforme, livre de fungos  e sujidades para o consumo.  

VALIDADE: grau de maturação adequado ao consumo 

a partir de 24horas da data de entrega nas unidades de 

ensino. 

Basqueta plástica com 

até 20 maços. 

Embalagem apropriada 

p/ cada maço de 300 

grama.  

KG 50 

12 

COCO SECO: 1º qualidade, íntegro, consistência 

firme, livre de fungos e sujidades. VALIDADE: grau 

de maturação adequada ao consumo a partir de 24 horas 

da data de entrega nas unidades de ensino.  

Basqueta plástica até 

05 kg.  
KG  641 

13 

COUVE  MANTEIGA: folhas novas,  verde  escuras, 

cor uniforme, livre de fungos  e sujidades para o 

consumo.  VALIDADE: grau de maturação adequado 

ao consumo a partir de 24horas da data de entrega nas 

unidades de ensino. 

Basqueta plástica com 

até 20 maços. 

Embalagem apropriada 

p/ cada maço de 300 

grama.  

KG 50 

14 

FARINHA DE MANDIOCA: regional, torrada, seca, 

de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e 

parasitos, não poderá estar umida, fermentada ou 

rançosa.VALIDADE: não superior a 30 dias da data de 

entrega nas unidades de ensino. 

Fardo de plástico 

transparente até 20 

kg/Embalgem plástico 

até 01 kg. 

KG  2.500 

15 

FARINHA DE TAPIOCA: regional, torrada, seca, 

granulada, de primeira qualidade, insenta de matéria 

terrosa e parasitos, não pederá estar umida, fermentada 

ou rançosa.VALIDADE: não superior a 30 dias da data 

de entrega nas unidades de ensino.  

Fardo de plástico 

transparente até 20 

kg/Embalgem plástico 

até 01 kg. 

KG  500 

16 

FEIJÃO CALPI: Feijão primeira qualidade, grãos de 

tamanho e formas naturais, claros, maduros, limpos, 

isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 

variedades e especies conforme estabelecimento pelo 

Ministério da Agricultura. VALIDADE: o produto 

deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores 

á data de entrega. 

Embalagem primária 

de até 1000 gr. 

Embalagem 

secundária: caixa de 

papelão até 30 kg. 

KG 2000 

17 

GOIABA IN NATURA: boa qualidade, grau médio de 

amadurecimento, tamanho médio. VALIDADE: grau 

de maturação adequadado ao consumo  a parttir de 24 

horass da data de entrega nas unidades de ensino. 

Embalagem plástica 

tipo basqueta  
KG  407 

18 

LARANJA REGIONAL: in natura, de boa qualidade, 

suculenta, maduras, sem lesões  de origem fisicas ou 

mecanicas. VALIDADE: grau de maturação adequado 

ao consumo a partir de 24 horas da data de entrega nas 

Saca apropriada até 30 

kg. Embalagem 

apropriada até 2kg.  

KG 6.842 
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19 

MACAXEIRA: deverá apresentar odor agradável, 

consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 

machucados, coloração não características. 

VALIDADE: grau de maturação adequado ao consumo 

a partir de 24 horas da data da entrega nas unidades de 

ensino.  

Saca apropriada até 50 

kg. Embalagem 

apropriada até 02 kg.  

KG 4.953 

20 

MAMÃO REGIONAL: bao qualidade, sem 

machucados grau médio de amadurecimento 

VALIDADE: grau de maturação adequado ao consumo 

a partir de 24 horas da data de entrega nas unidades de 

ensino.  

Basqueta plástica com 

até 30 unidades.  
KG  3.000 

21 

MAXIXE: 1º qualidade, íntegro, consistência firme, 

livre de fungos e sujidades. VALIDADE: grau de 

maturação adequada ao consumo a partir de 24 horas da 

data de entrega nas unidades de ensino.  

Basqueta plástica até 

05 kg. Embalagem 

apropriada até 500 

gramas. 

KG  300 

22 

MELÂNCIA REGIONAL: boa qualidade, sem 

machucados grau médio de amadurecimento. 

VALIDADE: grau de maturação adequado ao consumo 

a partir de 24 horas da data de entrega nas unidades de 

ensino.   

Embalagem apropriada 

ente (6 a 10) kg cada 

unidade.  

KG  3.848 

23 

MILHO VERDE: boa qualidade, sem machucados tipo 

espiga. VALIDADE: grau de maturação adequado ao 

consumo a partir de 24 horas da data de entrega nas 

unidades de ensino.   

Embalagem apropriada.  KG  
4.400 

24 

PIMENTINHA DE CHEIRO: 1º qualidade, íntegra, 

consistência firme, livre de fungos e sujidades. 

VALIDADE: grau de maturação adequada ao consumo 

a partir de 24 horas da data de entrega nas unidades de 

ensino.  

Basqueta plástica até 

05 kg. Embalagem 

apropriada até 500 

gramas. 

KG  262 

25 
POLPA DE FRUTA ( NATURAL ) CONGELADA 

ABACAXI: sob congelamento a - 18°c VALIDADE: 

de no mínimo 3 ( três ) meses após a data de fabricação.           

Embalagem plática 

trasparente de 

polietileno de 1 kg, 

acondicionados em 

caixas de papelão de 

até 20 kg.  

LT 2.400 

26 
POLPA DE FRUTA ( NATURAL ) CONGELADA 

ACEROLA: sob congelamento a - 18°c VALIDADE: 

de no mínimo 3 ( três ) meses após a data de fabricação.           

Embalagem plática 

trasparente de 

polietileno de 1 kg, 

acondicionados em 

caixas de papelão de 

até 20 kg.  

LT 2.400 

27 
POLPA DE FRUTA ( NATURAL ) CONGELADA 

GOIABA: sob congelamento a - 18°c VALIDADE: de 

no mínimo 3 ( três ) meses após a data de fabricação.           

Embalagem plática 

trasparente de 

polietileno de 1 kg, 

acondicionados em 

caixas de papelão de 

até 20 kg.  

LT 1.200 

28 

TEMPERO MISTO: preparo artesanal de pimenta e 

cominho de boa qualidade armazenado em embalagem 

original em temperatura entre 5 e 10°C. Transportar em 

temperatura ambiente no maximo de 15 A 25 dias.  

embaçagem propria de 

100g 
KG 200 
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29 

LIMÃO REGIONAL: in natura, de boa qualidade, 

suculenta, maduras, sem lesões  de origem fisicas ou 

mecanicas. VALIDADE: grau de maturação adequado 

ao consumo a partir de 24 horas da data de entrega nas 

unidades de ensino.   

Saca apropriada até 50 

kg. Embalagem 

apropriada.  

KG 555 

30 

TOMATE: 1° qualidade, tamanho médio a grande, 

íntegro consistência firme casca lisa, livre de fungos e 

sujidades. VALIDADE: grau de maturação adequado 

ao consumo a partir de 24 horas da data de entrega nas 

unidades de ensino.  

Embalagem plástica 

tipo basqueta até 30 kg. 

Embalagem plástica 

apropriada até 02 kg.  

KG 
1.334 
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Daniel da Silva Siqueira 

Presidente da CPL 
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