
DEPARTAMENTO DE COMPRA 
PESQUISA DE PREÇO 

Solicita  ão de  cota  ão de re  os da Agricultura Familiar  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RUROPOLIS 
NOME. tvv"( 	j",diAilivvvv,k  
ENDEF

., 
EÇO: 

BAIRRO: 	 CIDADE: 

CPF:Q OaJIDo_g 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis-PA, através da Secretaria Municipal de Educação solicita que seja fornecido os 
pregos unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de pregos e 
verificação 	da 	modalidade 	de 	licitação 	cabivel. 
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se 
a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja 
conveniência para , A Prefeitura Municipal de Rurópolis-PA, através da Secretaria Municipal de Educação. 

2 PRODUTO. UND QUANT. V.UNIT. V. TOTAL 

01 
ABACAXI, Havaí ou pérola com casca, fruto de 

UND 4.000 

vt
), 

 
. \V 

tamanho médio, com características integras e de 
primeira 	qualidade, 	limpo, 	coloração 	uniforme, 
apresentando grau grau de maturação no estado "de vez" 
(para amadurecer) que lhe permita suportar a 
manipulação e o transporte. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou  
biológica.Embalagem: caixas plásticas 

02 
ABÓBORA MADURA/VERDE, com casca sem brilho 

KG 4.000  

6° nA 

0 e firme, tamanho grande, uniforme, sem ferimentos 
ou 	defeitos, 	turgescentes, 	intactas 	e 	bem 
desenvolvidas, livre de terras ou corpos estranhos 
aderentes a superfície externa.Embalagem: sacos de 
fibra. 

03 ALFACE, tipo crespa 	ou 	lisa, tamanho grande, KG 6.000 

(4° 
\ r‘v  

tO 
l-f)  

() 
coloração uniforme, com folhas firmes sem  Areas  
escuras, sem 	sujidades 	ou 	outros defeitos 	que 

• possam 	alterar 	sua 	aparência 	ou 	qualidade. 
Embalagem: unitária, em saco plástico transparente, 
contendo no mínimo 150g e máximo 200g. 

04 
BANANA DA TERRA, de 1.1  qualidade, graúdas, em 

KG 4.000 s 
t 
\ 

(0 
° 

t), 

penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com 
cascas uniformes no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos 

 

ou defeitos, firmes e com brilho. Embalagem: caixas 
plásticas com capacidade para até 20 kg 

05 
BANANA BRANCA OU  MAO,  de boa qualidade, no 

KG 4.500 
‘‘,7\\• 
\\ 

N L- tJ 
 
0° 

g\  v 
ponto de maturação adequado para o consumo, livre 
de sujidades e inteiras. 
Embalagem: caixas plásticas com capacidade para 
até 20 kg 

06 
BANANA PRATA, de V- qualidade, graúdas,  ern  

KG 5.000 

°
40 

\  

cÇCi 
penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com 
cascas uniformes no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da esp6cie, sem ferimentos  
Ju defeitos, firmes e com brilho. Embalagem: caixas  
	 plásticas com capacidade para .V:é 20 kg 	— 

TELEFONE CELULAR: 
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07 
BATATA DOCE, branca, de boa qualidade, isen•La de 

KG 2.000 

MI,' 

substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos, 
livre de parasitas e larvas. 
Embalagem: sacos de fibra. 

08 
CHEIRO VERDE: de cor verde, de 1° qualidade, 

KG 6.000 

6P 

". 	k  

,,-- 
U composto de cebolinha, salsa e coentro, fresco sem 

excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, 
com talos firmes, livre de larvas ou sujidades, isentos 
de danos por qualquer lesão física ou mecânica. 
Embalagem: unitária, em saco plástico transparente, 
contendo no mínimo 150g e máximo 200g. 

09 
COUVE MANTEIGA, folhas lisas, firmes, viçosas, de 

KG 6.000 , 
4)  

00°  Pk  
cor verde brilhante, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua .aparência ,e  
qualidade, de colheita recente. ‘7. mbalagem: unitária,  

em saco plástico transparente, contendo no mínimo 
150g e máximo 200g. 

10 
LARANJA: 	fruto 	de 	tamanho 	médio, 	com 

KG 5.000  
ef-' 

características integras e de primeira qualidade, 
limpo, maduro no ponto de consumo imediato,  
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 

 consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Embalagem: sacolas de fibras 

11 
LIMÃO, fruto característico, integro e de primeira 

KG 2.000 
(_.0 

\ - 

C° 

j) 
qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suporte 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas  

, tipo "rede". 

12 
MACAXEIRA., com casca inteira, não fibrosa, isenta  

KG 5.000 
 

de umidade, raizes medianas, firme, compacta, sabor 
e cor características da espécie. Embalagem: sacos de  
fibra  

13 
MAMÃO, formosa ou Havaí integro, firme de 1a 

KG 4.000  (-KO  
V 

qualidade, com grau de evolução completo de 
tamanho e grau médio de maturação, isento de 
sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos, 

 
isenta 	de 	danos 	por 	qualquer 	lesão 	física 	ou  
mecânica. 	Transportados 	de 	forma 	adequada.  

Embalagem: caixas plásticas 

14 
MARACUJÁ, azedo, de boa qualidade, tamanho e 

KG 6.000 ,.0 
coloração uniformes, verdoso, com polpa intacta e 
firme, livre de resíduos e fertilizantes e sem danos 
físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. Embalagem: sacolas de fibras 

15 
MAXIXE fruto característico, integro e de primeira 

KG 600 

e-D 

ArC , v 
l..) •- 

0 

qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	dc  
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suporte 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

16 
MELANCIA, fruto de tamanho viédio a grande,  corn  

KG 10.000 i)10 
U 

, 	0 	'\. 

características integras e de primeira qualidade, 
limpo, maduro maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
	 Embalagem: sacolas de fibras  
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17 
MI,LHO VERDE, em espiga, fruto de tamanho médio, 

UND 32.000 

7-N
C.  

V com características integras e de primeira qualidade, 
limpo, maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas  
Desbastado pelo menos 60%. Embalagem: sacolas de 
fibras 

18 
PEPINO, 	fruto 	de 	tamanho 	médio, 	com 

KG 800 
-.) 
),0  

CO 
C 

• •\•N°  
,(1 

características integras 	e de 	orimeir:-.1 	gualiciade, 
limpo, 	coloração 	uniforme, 	tiroduto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 

 

Embalagem: sacolas de fibras 

19 
PIMENTA DE CHEIRO, fruto característico integro e 

KG 600 

t\ 
Ilik• 
\ 

‘ \ 

de primeira qualidade, fresco de colheita recente, 
limpo, coloração uniforme, apresentando grau de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suportar 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas de 
fibras 

20 
QUIABO, fruto característico integro e de primeira 

KG 600 

g0 
f-N6D- 
.._) \• 

1̀> , 

qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suportar 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

 

21 
REPOLHO BRANCO, de boa qualidade, firme intacto 

KG 

.. 	• 

3.000 
 a 

e 	sem 	lesões 	de 	origem 	física 	e 	mecânica 
(rachaduras, 	cortes), 	oriundos 	do 	Inanuseic 	e 
transportes. Livre de sujidades. Embalagem: sacolas 
de fibras. 

tia/07  L-Vd5n  500 100 Otex-77) 

avytaio 
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Solicitação de cotação de preços da Agricultura Familiar 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RUROPOLIS 
NOME: 006,0_, 

ENDEREÇO: ,,, 

BAIRRO: r)L4 	 CIDADE: 

CPF: 690, 6,1, 9  
TELEFONE CELULAR: 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis-PA, através da Secretaria Municipal de Educação solicita que seja fornecido os 
pregos unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de pregos e 
verificação 	da 	modalidade 	 de 	 licitação 	 cabível. 
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se 
a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja 
conveniência para , A Prefeitura Municipal de Rurópolis-PA, através da Secretaria Municipal de Educação. 

P_ PRODUTO UND QUANT. V.UNIT. V. TOTAL 

01 
ABACAXI, Havaí ou pérola  corn  casca, fruto de 

UND 4.000 

- 
- 

6  /50 02k.000  00  / 
tamanho médio, com características integras e de 
primeira 	qualidade, 	limpo, 	coloração 	uniforme, 
apresentando grau de maturação no estado "de vez" 
(para amadurecer) 	que 	lhe 	permita suportar a 
manipulação e o transporte. Não deve apresentar 
quaisquer lesões 	de 	origem 	física, mecânica 	ou 
biológica.Embalagem: caixas slásticas 

02 
ABÓBORA MADURA/VERDE,  corn  casca sem brilho 

KG 4.000 &--() 
. 

Li 
i ..,.} v /). 0001  00  e firme, tamanho grande, uniforme, sem ferimentos 

ou 	defeitos, 	turgescentes, 	intactas 	e 	bem 
desenvolvidas, livre de terras ou corpos estranhos 
aderentes a superfície externa.Embalagem: sacos de 
fibra. 

03 ALFACE, 	tipo 	crespa 	ou 	lisa, 	tamanho 	grande, KG 6.000 
Ag 00 i .1 o  g`,  000, 90 coloração uniforme, com folhas firmes sem  Areas  

escuras, 	sem 	sujidades 	ou 	outros 	defeitos 	que 
possam 	alterar 	sua 	aparência 	ou 	qualidade. 
Embalagem: unitária, em saco plástico transparente, 
contendo no mínimo 150g e máximo 200g. 

04 
BANANA DA TERRA, de  la  qualidade, graúdas, em 

KG 4.000 ,  
L1 , 4e.  WO.  Ce penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com 

cascas uniformes no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos 
ou defeitos, firmes e com brilho. Embalagem: caixas 
plásticas com capacidade para até 20 kg 

05 
BANANA BRANCA OU  MAO,  de boa qualidade, no 

KG 4.500 3, ,5() 024350/e),0 ponto de maturação adequado para o consumo, livre 
de sujidades e inteiras. 
Embalagem: caixas plásticas com capacidade para 
até 20 kg 

06 
BANANA PRATA, de  la  qualidade, graúdas, em 

KG 5.000 5 • 50 2 -?- - 560 , OC penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com 
cascas uniformes no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos 
ou defeitos, firmes e com brilho. Embalagem: caixas 
plásticas com capacidade para até 20 kg 
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07 
BATATA DOCE, branca, de boa qualidade, isenta de 

KG 2.000 7/ 00  Jig  .000(  00 substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos, 
livre de parasitas e larvas. 
Embalagem: sacos de fibra. 

08 
CHEIRO VERDE: de cor verde, de 1° qualidade, 

KG 6.000 
-"1" '31 
I qirp 	00  composto de cebolinha, salsa e coentro, fresco sem 

excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, 
com talos firmes, livre de larvas ou sujidades, isentos 
de danos por qualquer lesão física ou mecânica. 
Embalagem: unitária, em saco plástico transparente, 
contendo no mínimo 150g e máximo 200g. 

09 
COUVE MANTEIGA, folhas lisas, firmes, viçosas, de 

KG 6.000 _I 3 00 r .:i 0 g' . 0001  00 cor verde brilhante, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade, de colheita recente. Embalagem: unitária, 
em saco plástico transparente, contendo no mínimo 
150g e máximo 200g. 

10 
LARANJA: 	fruto 	de 	tamanho 	médio, 	com 

KG 5.000 
st 5 0 2 4, .5',  co  características íntegras e de primeira qualidade, 

limpo, maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Embalagem: sacolas de fibras 

11 
LIMÃO fruto característico, integro e de primeira 

KG 2.000 5 	cS / 11,w°, CO qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suporte 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

12 
MACAXEIRA, com casca inteira, não fibrosa, isenta 

KG 5.000 3 4 5  , iii  ? , -7- ,50. 	co  de umidade, raízes medianas, firme, compacta, sabor 
e cor características da espécie. Embalagem: sacos de 
fibra 

13 
MAMÃO, formosa ou Havaí íntegro, firme de 1° 

KG 4.000 5/  cr  620. COO,  co  qualidade, com grau 	de evolução completo 	de 
tamanho e grau médio de maturação, isento de 
sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos, 
isenta 	de 	danos 	por 	qualquer 	lesão 	física 	ou 
mecânica. 	Transportados 	de 	forma 	adequada. 
Embalagem: caixas plásticas 

14 
MARACUJÁ, azedo, de boa qualidade, tamanho e 

KG 6.000 g, 50 5 .i. , 00v CO / 
coloração uniformes, verdoso, com polpa intacta e 
firme, livre de resíduos e fertilizantes e sem danos 
físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. Embalagem: sacolas de fibras 

15 
MAXIXE, fruto característico, íntegro e de primeira 

KG 600 3 , Co .4 . g00, CO 
qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suporte 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

16 
MELANCIA, fruto de tamanho médio a grande, com 

KG 10.000  ii co  t 40.ofc,  co  características integras e de primeira qualidade, 
limpo, maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Embalagem: sacolas de fibras 
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17 
MILHO VERDE, em espiga, fruto de tamanho médio, 

UN  D 32.000 I 50 1 

• 
LI q  ,  ow  ,  cc  com características integras e de primeira qualidade,  

limpo, maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Desbastado pelo menos 60%. Embalagem: sacolas de 
fibras 

18 
PEPINO 	fruto 	de 	tamanho 	médio, 	com 

KG 

, 

800 5100  II '  000,  OC características íntegras e de primeira qualidade, 
limpo, 	coloração 	uniforme, 	produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Embalagem: sacolas de fibras 

19 
PIMENTA DE CHEIRO, fruto característico integro e 

KG 600 13;50 W..10,0 1 oo de primeira qualidade, fresco de colheita recente, 
limpo, coloração uniforme, apresentando grau de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suportar 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas de 
fibras 

20 
QUIABO, fruto característico integro e de primeira 

KG 600 3/50  01 -1017i  CO qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suportar 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

21 
REPOLHO BRANCO, de boa qualidade, firme intacto 

KG 3.000 ktoo 1g . oco 00 i 
e 	sem 	lesões 	de 	origem 	física 	e 	mecânica 
(rachaduras, 	cortes), 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transportes. Livre de sujidades. Embalagem: sacolas 
de fibras. 

LQ 	1P 	3vot 00 

-pg-wycemras 	t 01,64'S .7KV. -e- -4e-rvi,V) 1111.Cci)) • 
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Solicitação de cotação de pregos da Agricultura Familiar 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE RUROPOLIS 
NOME:  ...:frn-4-11-4-1  

ENDEREÇO:  V,LL‘k.;4,1) Ua/‘CISI:7—  

BAIRRO: 
CPF: i•1 b 32(2.  

CIDADE: 

TELEFONE CELULAR: 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis-PA, através da Secretaria Municipal de Educação solicita que seja fornecido os 
preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e 
verificação 	da 	modalidade 	de 	licitação 	cabível. 
Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se 
a entid3de, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja 
conveniência para , A Prefeitura Munic:-_,a1 de Rurópolis-PA, através da Secretaria Municipal de Educação. 

N2  PRODUTO UND QUANT. V.UNIT. V. TOTAL 

01 
ABACAXI, Havaí ou pérola com casca, fruto de 

UND 4.000 

Mk  5  ISO  11 )1 /4a gcoog 
tamanho médio, com características integras e de 
primeira 	qualidade, 	limpo, 	coloração 	uniforme,  
apresentando grau de maturação no estado "de vez" 
(para amadurecer) que lhe permita suportar a 
manipulação e o transporte. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica.Embalagem: caixas plásticas 

02 
ABÓBORA MADURA/VERDE, com casca sem brilho 

KG 4.000 
(1,6 3 

i 
 so  14 0,000 

e firme, tamanho grande, uniforme, sem ferimentos 
ou 	defeitos, 	turgescentes, 	intactas 	e 	bem 
desenvolvidas, livre de terras ou corpos estranhos 
aderentes a superfície externa.Embalagem: sacos de 
fibra. 

03 ALFACE, tipo 	crespa 	ou 	lis.:, 	tamanho 	grande, KG 6.000 

qilb ,e0 mcict  , cooico 
coloração uniforme, com folhas firmes sem  Areas  
escuras, 	sem 	sujidades 	ou 	outros 	defeitos 	que 
possam 	alterar 	sua 	aparência 	ou 	qualidade. 
Embalagem: unitária, em saco plástico transparente, 
contendo no mínimo 150g e máximo 200g. 

04 
BANANA DA TERRA, de 1a qualidade, graúdas, em 

KG 4.000 

it  Iso p1,1 	ow  (-1. 
i 	INA' 

penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com 
cascas uniformes no grau máximo de evolução no  
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos 
ou defeitos, firmes e com brilho. Embalagem: caixas 
plásticas com capacidade para ate 20 kg 

05 
BANANA BRANCA OU  MAO,  de boa qualidade, no 

KG 
9 _13 a)  

4.500 11  ‘' 
i)11 al5COM 

ponto de maturação adequado para o consumo, livre 
de sujidades e inteiras. 
Embalagem: caixas plásticas com capacidade para 
até 20 kg 

06 
BANANA PRATA, de P qualidade, graúdas, em 

KG 5.000 

115,00 hii,stocc/a 
penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com 
cascas uniformes no grau m,-, ..mo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos 
ou defeitos, firmes e com brilho. Embalagem: caixas 
. lásticas com capacidade para até 20 kg  
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BATATA DOCE, branca, de boa qualidade, isenta de 
2.000 641 

6  (50 14 1310co, 
( 

07 substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos, 
livre de parasitas e larvas. 
Embalagem: sacos de fibra. 

KG 

CHEIRO VERDE: de cor verde, de 1° qualidade, 
6.000 

Pi 16 ,a) 9,ocoick 
08 composto de cebolinha, salsa e coentro, fresco sem 

excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, 
com talos firmes, livre de larvas ou sujidades, isentos 
de danos por qualquer lesão física ou mecânica. 
Embalagem: unitária, em saco plástico transparente, 
contendo no mínimo 150g e máximo 200g. 

KG 

COUVE MANTEIGA, folhas lisas, firmes, viçosas. de 
6.000 

fl  il ,50 191/ cick,otop 
09 cor verde brilhante, com 	c -.Ioração 	e tamaro 

uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e  
qualidade, de colheita recente. Embalagem: unitária, 
em saco plástico transparente, contendo no mioitno 
150g e máximo 200g. 

KG 

LARANJA: 	fruto 	de 	tamanho 	médio, 	com 
5.000 

4 	1 foo 4:30iork(a 
10 características integras e de primeira qualidade, 

limpo, maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Embalagem: sacolas de fibras 

KG 

LIMÃO, fruto característico, integro e de primeira 
2.000 

Oa  '0001 0 

11 qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	de  
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suporte 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

KG 

MACAXEIRA, com casca inteira, não fihrrsa, isenta 
5.000 n 4 

RI 11 00 t M? vaolc:o 12 de umidade, raizes medianas, f.., me, compacta, sabor 
e cor características da espécie. Smbalagem: sacos de 
fibra 

KG 

MAMÃO0, formosa ou Havaí integro, firme de 1a 
4.000 

OS )60 0 llitcOla 
13 qualidade, com grau de 	evolução completo - de 

tamanho e grau médio de maturação, isento de 
sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos, 
isenta 	de 	danos 	por 	qualquer 	lesão 	física 	ou 
mecânica. 	Transportados 	de 	forma 	adequada. 
Embalagem: caixas plásticas 

KG 

MARACUJÁ, azedo, de boa qualidade, tamanho e 
6.000 

lk_ (A, 1  00 t .1  5 4,cco 00 1 

14 coloração uniformes, verdoso, com polpa intacta e 
firme, livre de resíduos e fertilizantes e sem danos 
físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. Embalagem: sacolas de fibras 

KG 

MAXIXE fruto característico, integro e de primeira 
600 

fl  111 1  Co M a.1100 0 
15 qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 

coloração 	uniforme, 	apresc.mtando 	grau 	de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	¡..ermita 	saporte 	a  
manipulação e o transporte. embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

KG 

MELANCIA, fruto de tamanho médio a grande, com 
10.000 

(11 3103  RP° /Wog  
I 

16 características integras e de primeira qualidade, 
limpo, maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
	 Embalagem: sacolas de libras  

KG 
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17 
MILHO VERDE, em espiga, fruto de tamanho médio, 

UN  D 32.000 4 
.1 150  fill  4(6,,ptio# 

com características integras e de primeira qualidade,  
limpo, maduro no ponto de consumo imediato, 
coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Desbastado pelo menos 60%. Embalagem: sacolas de 
fibras 

18 
PEPINO, 	fruto 	de 	tamanho 	médio, 	corn  

KG 800 oat
1 CO f411 IA 5040 

características integras e de primeira qualidade, 
limpo,coloração 	uniforme, 	produto 	selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas. 
Embalagem: sacolas de fibras 

19 
PIMENTA DE CHEIRO, fruto característico integro e 

KG 600 

ikl 11 ,S0 
i 

p60,9qt) 
i 
(ç 

de primeira qualidade, fresco de colheita recente, 
limpo, coloração uniforme, apresentando grau de - 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suportar 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas de 
fibras 

20 
QUIABO, fruto característico integro e de primeira 

KG 600 

M 21 ‘G 0 ki liA(L 1(i 

qualidade, 	fresco 	de 	colheita 	recente, 	limpo, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	de 
maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suportar 	a 
manipulação e o transporte. Embalagem: sacolas 
tipo "rede". 

• 

21 
REPOLHO BRANCO, de boa qt,..lidade, firme intacto 

KG 3.000 fil 5 
15

0 0446 s.50 o  to  e 	sem 	lesões 	de 	origem 	física 	e 	mecânica 
(rachaduras, 	cortes), 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transportes. Livre de sujidades. Embalagem: sacolas 
de fibras. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

		2021-02-26T09:27:29-0300
	ALUIZIO RAIMUNDO COSTA PIRES:59068353268




