
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

CNPJ: 01.612.360/0001-07 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
DESPACHO 

 
A Autoridade Superior 
Ordenador de Despesas PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ– PA 
Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Leonardo Dutra Vale 

Submetemos a elevado consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento 

do procedimento em referência. 

Abalizados nas propostas apresentada pela Associação: ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO AREIA DO ANELIS – APRAA 

conforme Ata e mapa comparativo solicitamos a Vossa Excelência a homologação do resultado 

desta Associação, conforme vai a seguir descrito, por terem sido avaliadas e julgadas como mais 

vantajosa para a Administração. 

Resultado da Adjudicação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃODO PRODUTO EMBALAGENS UND Q. TOTAL  VALOR VENCEDOR  

001 

ALHO: in natura, em cabeça, tipo branco, 
de boa qualidade.VALIDADE: o produto 
deve   conter data de fabricação de até 
30 dias anteriores à data de entrega.                             

Embalagem plástica 
de 100gramas, 

acondicionadas em 
caixa de papelão de 

até 5 kg.  

KG 337  R$          19,50  

002 

BATATA INGLESA: 1º 
qualidade,tamanho médio  a grande, 
integra, concistência firme, casca lisa, s/ 
indícios de germinação, livre de fungos e 
sujidades.  

Saca apropriada até 
30 kg. Embalagem 
apropriada 1000 

gramas.  

KG  3.035  R$            5,30  

003 

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 dplástico 
com até 40 moços. 

Embalagem 
individual apropiada 
p/ cada maço de até 

500 gramas.  

KG 216  R$            5,60  

004 

CEBOLA BRANCA: seca, de 1º 
qualidade, tamanho médio a grande, 
integra, consistência firme, s/ indício de 
germinação, livre de fungos e sujidades. 
VALIDADE: grau de maturaçao 
adequado ao consumo a partir de 24 
horas da data de entrega nas unidades 
de ensino.  

Saca apropriada até 
30 kg. Embalagem 
apropriada 1000 

gramas.  

KG 2.428  R$            5,50  

005 

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  1.619  R$            4,20  
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006 

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. 

Embalagem 
apropiada p/ cada 

maço de 500 gramas.  

KG  270  R$          10,30  

007 

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 607  R$            8,20  

008 

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 1.821  R$            2,60  

009 

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 2.428  R$            2,00  

010 

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  674  R$            4,50  

011 

REPOLHO: 1° qualidade, in natura, 
espécie  branco, sem sujidade, parasitas 
e larvas. 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 
plastica apropriada 

até 02 kg.  

KG  1.214  R$            5,20  

012 

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 3.372  R$            5,20  

013 

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  18.211  R$            4,50  

014 

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  6.745  R$            4,50  
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015 

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  8.094  R$            2,50  

016 

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 unidades 
de ensino.   

Saca apropriada até 
30 kg. Embalagem 
apropriada até 2kg.  

KG 10.117  R$            3,00  

017 

POLPA DE FRUTA ( NATURAL ) 
CONGELADA: 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 6.745  R$            5,50  

018 

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 plástico 
transparente até 20 

kg/Embalgem 
plástico até 01 kg. 

KG  2.023  R$            5,60  

019 

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 
plástica até 01 kg. 

KG  2.023  R$            9,10  

020 

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 4.000  R$          10,00  

021 

TANGERINA REGIONAL: in natura, de 
boa qualidade, suculenta, maduras, sem 
lesões de origem físicas ou mecânicas. 
VALIDADE: grau de maturação 
adequado ao consumo a partir de 24 hors 
da data de entrega nas unidades de 
ensino. 

Saca apropriada até 
30 kg. Embalagem 
apropriada até 2kg.  

KG  2.108  R$          10,00  

022 

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 1.012  R$            2,30  
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023 

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 1.349  R$            5,60  

024 

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 6.070  R$            3,20  

025 

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 1.349  R$            4,23  

026 

MEL DE ABELHA: produto de boa 
qualidade, sem adição de corantes , 
aromatizantes, espessantes, 
conservadores e edulcorantes de 
qualquer natureza, naturais e sintéticos. 
Não poderá conter substancias estranhas 
à sua composição normal, nem ser 
adicionado de corretivos de acidez. 
Poderá se apresentar parcialmente 
cristalizado e não apresentar 
caramelização nem espuma superficial. 
VALIDADE: 18 meses a contar da data 
de entrega. 

Embalagem primária 
de até 1000 gr. 

Embalagem 
secundária: caixa de 
papelão até 30 kg. 

KG 2.000  R$          18,00  

 

Cachoeira do Piriá- PA, 28 de Março de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Josenilton Muniz da Silva 

Presidente 
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