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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09  Sec. Municipal de Educação

01  Sec. Municipal de Educação

2.038  Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

3.3.90.30.00  Material de consumo

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( PNAE) PARA O MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ., para qual solicitamos 
as providências necessárias.

3.3.90.30.07  Gêneros de alimentaçãoSUBELEMENTO :

Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

030916 ABÓBORA 6360,0000 QUILO 2,86
Especificação: De 1° qualidade, não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes 

à casca, isenta de parasitas e larvas. Embalagem primária: sacos com até 20 Kg.

022086 ARROZ TIPO 1 - KG 12000,0000 QUILO 3,70
Especificação: Tipo 1 Classe Longo Fino c/ Grãos Limpos de prodedência Nacional e de safra 

corrente, isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido de 
acordo as normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Embalagens: Primária: 
Plástica transparente, atóxica resistente com 1Kg. Secundária: Fardo plástico 
transparente até 30Kg.

064656 BATATA DOCE 1200,0000 QUILO 4,79
Especificação: Lavada, de 1° qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não 

apresentarem rachaduras, ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de 
partes pútridas.

036373 BANANA 22469,0000 QUILO 6,22
Especificação: Tipo Prata, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho. 

Aroma, cor e sabor próprio da variedade, não estarem danificadas por lesões de 
origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não devem conter 
terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes à casca. Tamanho mé dio e 
uniforme. Embalagem primária: caixas plásticas com até 15 Kg.

020916 CEBOLINHA 6600,0000 MAÇOS 2,13
Especificação: Produto 100% natural. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos, 

isento de parasitas e larvas. Embalagem primária: separado em maços, 
acondicionados em caixas plásticas.

020922 CHICÓRIA 6600,0000 MAÇOS 1,79
Especificação: Produto 100% natural. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos, 

isento de parasitas e larvas. Embalagem primária: separado em maços, 
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acondicionados em caixas plásticas.
020924 COENTRO (CHEIRO VERDE) 15600,0000 MAÇOS 1,89

Especificação: Produto 100% natural. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos, 
isento de parasitas e larvas. Embalagem primária: separado em maços, 
acondicionados em caixas plásticas.

020926 COUVE 5899,0000 MAÇOS 2,14
Especificação: Produto 100% natural. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos, 

isento de parasitas e larvas. Embalagem primária: separado em maços, 
acondicionados em caixas plásticas.

030920 FARINHA DE MANDIOCA 13680,0000 QUILO 5,34
Especificação: De 1ª qualidade, seca, fina, in natura. Embalagem primária: pacotes de até 1Kg.

036393 FARINHA DE TAPIOCA 4800,0000 QUILO 17,92
Especificação: Tipo 1, granulada, branca, seca. Embalagem primária: pacotes de até 1Kg.

030921 FEIJÃO CAUPI 4320,0000 QUILO 4,91
Especificação: Grãos de tamanho e formas naturais, claros, maduros, limpos, isentos de material 

terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies conforme 
estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Embalagem primária: pacotes de até 
01Kg.

064657 IORGUTE LIQUIDO INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA 3600,0000 LITRO 10,05
Especificação: com polpa de fruta, Ingredientes: leite, soro de leite, fermento lácteo, açucar, polpa 

de morango. Embalagem primária: garrafas plásticas de até 1 litro. Secundária: 
caixa de papelão reforçada.

039565 LARANJA. 11887,0000 QUILO 2,94
Especificação: Destinada ao consumo in natura, devendo se apresentar fresca. Ter atingido o grau 

ideal no tamanho. Aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não devem estar 
danificados por lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas 
características. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes 
à casca, tamanho médio e uniforme. Embalagem primária: caixas plásticas de até 
15 Kg.

032690 MACAXEIRA 5400,0000 QUILO 4,07
Especificação: De 1ª qualidade, isenta de parasitas e larvas. Embalagem primária: sacos com até 

20 Kg.

030925 MELANCIA 19200,0000 QUILO 1,67
Especificação: Devendo se apresentar fresca. Ter atingido o grau ideal no tamanho. Aroma, cor e 

sabor próprio da variedade. Apresentar grau de maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
consumo mediato ou imediato. Não devem estar danificados por lesões de origem 
mecânica ou por insetos que afetem suas características. Não devem conter terra, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à casca. Embalagem primária: sacos 
com até 20 Kg.

030923 MAMÃO 3600,0000 QUILO 3,97
Especificação: Devendo se apresentar fresca. Ter atingido o grau ideal no tamanho. Aroma, cor e 

sabor próprio da variedade. Apresentar grau de maturação que permita suportar a 
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manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas p ara 
consumo mediato ou imediato. Não devem estar danificados por lesõe s de origem 
mecânica ou por insetos que afetem suas características. Não devem  conter terra, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à casca. embalagem primária: caixas 
plásticas com até 20 Kg.

064658 MELÃO, 3600,0000 QUILO 4,74
Especificação: Devendo se apresentar fresca. Ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e 

sabor próprio da variedade. Apresentar grau de maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
consumo mediato ou imediato. Não estarem danificadas por lesões de origem 
mecânica ou por insetos que afetem suas caracteristicas. Não devem conter terra, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca.

064659 PÃO DE TRIGO CASEIRO 12000,0000 UNIDADE 0,41
Especificação: tamanho uniforme( aproxidamente 50 gramas)bem assado, não embalado quente, 

embalado em saco plástico. Data de fabricação e validade. Data de fabricação 
recente.

064660 PIMENTINHA VERDE 2580,0000 QUILO 7,36
Especificação: "in natura" de 1° qualidade, isenta de parasitas e larvas. Embalagem primária 

sacos com até 10 kg.

020933 POLPA DE FRUTA CONGELADA - ACEROLA 1920,0000 QUILO 5,00
Especificação: De 1ª qualidade, embalagem individual de 1.000g, em saco plástico transparente e 

resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de 
validade. Primária: apropriada de 01 kg

020934 POLPA DE FRUTA CONGELADA - GOIABA 1920,0000 QUILO 5,03
Especificação: De 1ª qualidade, embalagem individual de 1.000g, em saco plástico transparente e 

resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de 
validade. Primária: apropriada de 01kg.

053464 POLPA DE FRUTA CONGELADA - MANGA 1920,0000 QUILO 5,00
Especificação: Polpa de fruta, manga de De 1ª qualidade, embalagem individual de 1.000g, em 

saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data 
de fabricação e prazo de validade. Primária: apropriada de 01kg.

053465 POLPA DE FRUTA CONGELADA - MARACUJÁ 1920,0000 QUILO 5,03
Especificação: POlpa de fruta, maracujá, de 1ª qualidade, embalagem individual de 1.000g, em 

saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data 
de fabricação e prazo de validade. Primária: apropriada de 01kg.

064661 TOMATE CEREJA 7200,0000 QUILO 5,71
Especificação: Tomate em início de maturação, Fresco, Atingir o grau máximo ao tamanho( 

graudo, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresentar grau de 
maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não 
conterem substância terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes a 
superficie da casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor 
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estranhos. Estarem livres de resíduos e fertilizantes. Devem apres entar-se 
maturação entre 60 a 80%.

Ipixuna do Pará, 20 de Janeiro de 2020

WELLINGTON JORGE DE SOUSA CARVALHO

RESPONSÁVEL
rpt01
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