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OFÍCIO CAFAM 001/2021 

 

PARA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL 

MARACANÃ - PARÁ 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DISPONIBILIDADES 

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO 

1 
BANANA: De 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme 

e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
KG R$ 8,13 

2 
LARANJA: Fresca de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, 

tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta. 
KG R$ 4,59 

3 
TANGERINA REGIONAL: Fresca de 1ª qualidade,  livre de sujidades, 

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta. 
KG R$ 6,74 

4 
MELANCIA: Com polpa firme e intacta, isenta de deformidades, boa 

qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem física. 
KG R$ 4,58 

5 
ABACATE: De 1ª qualidade, de tamanho, cor e com formação uniforme, com 

polpa intacta e firme. 
KG R$ 9,50 

6 
MAMAO: De 1ª, in natura, em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
KG R$ 6,23 

 

7 

MAXIXI: De 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, sem lesões de origem 

física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes, de 

colheita recente. 

 

KG 
 

R$ 12,00 

8 
BATATA DOCE: Aspecto característico, não apresentando rachaduras ou 

cortes na casca, a polpa intacta e limpa. De cor característica da espécie. 
KG R$ 5,86 

 
9 

MACAXEIRA: In natura. isenta de umidade exterior anormal, de cheiro e/ou 

sabor anormais, de insetos ou parasitas, bem como de danos por estes 

provocados. Isentos de podridão ou alterações que os tornem impróprios para 

consumo. 

 
KG 

 
R$ 5,87 

10 
LIMÃO: De 1ª qualidade, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, sem 

manchas. 
KG R$ 5,37 

 

11 

MILHO VERDE: In natura, tamanho uniforme, grau de maturação adequado 

ao consumo. Frutos limpos e isentos de traumatismos, fendas e outras lesões 

ou danos. Isento de terra ou manchas de qualquer natureza. 

 

KG 
 

R$ 6,35 

 

12 

PIMENTA DOCE: De 1ª qualidade, fresca, compacto e firme, sem lesões de 

origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes, 

de colheita recente. 

 

KG 

 

R$ 12,10 

 

13 

JERIMUM: Produto Fresco. De consistência firme, livres de terra ou corpos 

estranhos aderentes a superfície externa. Sem pontos amolecidos, esmagados, 

perfurados ou apodrecidos, isentos de odor, pútridos ou fermentados. 

 

KG 
 

R$ 4,95 
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14 

URUCUM: Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intenso, obtido de 

matéria prima vegetal (urucum), em bom estado sanitário, estar isento de 

substâncias estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

característicos. 

 
KG 

 
R$ 12,80 

15 
FARINHA DE TAPIOCA: De 1ª qualidade, isentas de matéria terrosa e 

parasitos. 
KG R$ 17,52 

16 FARINHA: Farinha de mandioca seca, grossa, de 1º qualidade. KG R$ 10,46 

17 FEIJÃO: Isento de sujidades, parasitas e larvas. KG R$ 12,00 

18 OVOS DE GALINHA: Tamanho médio, limpo e sem resíduo. CUBA/30 R$ 30,90 

19 
AÇAI: Produto médio, não fermentado, obtido de fruta de boa qualidade, por 

processo tecnológico adequado. 
KG R$ 19,00 

20 
CHEIRO VERDE: Produto de 1ª qualidade possuindo folhas lisas, viva e 

viçosa de cor verde brilhante, de tamanho uniforme. 
KG R$ 19,33 

21 ALFACE: De 1ª qualidade, com folhas integras, livres de fungos. KG R$ 14,24 

 
22 

COUVE: Fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e 

intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 

sem danos físicos mecânicos oriundos do manuseio e transporte, isentas de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 
KG 

 
R$ 15,00 

 

23 

CEBOLINHA: Fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme 

e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 

isentas de sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 

 

R$ 18,60 

 

24 

CARIRU: Fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e 

intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 

isentas de sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 
 

R$ 12,56 

25 
CHICORIA: Folhas lisas, viva e viçosa de cor verde brilhante, de tamanho 

uniforme e típico da variedade livre de resíduos. 
KG R$ 14,73 

26 
JAMBU: Folhas íntegras de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, 

isentas de sujidades parasitas e larvas. 
KG R$ 13,33 

27 PEPINO: De 1ª qualidade, in natura, apto para consumo. KG R$ 6,67 

28 
FEIJÃO DE CORDA: Produto de 1ª qualidade, isento de sujidades, parasitas 

e larvas. 
KG R$ 13,00 

29 
TUCUPI: Embalado em garrafas plásticas de até 2 litros, isenta de matéria 

terrosa e parasitas, não estar fermentada ou rançosa. 
LITRO R$ 11,95 

POLPAS 

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO 

30 
ACEROLA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 12,33 

31 
TAPEREBA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 13,22 

32 
CUPUAÇU: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 15,73 

33 
MARACUJA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 14,26 

http://www.intercoop.net.br/
mailto:cooperativacafam@hotmail.com


CAFAM - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE MARACANÃ - CNPJ: 42.830.897/0001-20 
PA 127 - KM 18 - Vila Caripi - CEP: 68710-000 - Maracanã Estado do Pará 

(91): Produção 98479-1802 - Comercialização 98493-8790 - Contabilidade 98493-8182 - Administração 98479-8467 
www.intercoop.net.br - contato@intercoop.net.br - cooperativacafam@hotmail.com 

 

 

 
 

34 
MURUCI: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 11,30 

 
35 

GOIABA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
 

KG 

 
R$ 12,35 

36 
ABACAXI: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 12,18 

37 
CAJU: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 12,34 

38 
GRAVIOLA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 15,85 

39 
MANGA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 11,90 

40 
MANGABA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 15,70 

41 
BACURI: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 

tecnológico adequado. 
KG R$ 40,00 

 

 

 

 

 

Maracanã-Pará, 19 de agosto de 2021. 
 

 

Atenciosamente 

 

 
CAFAM 

COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE MARACANÃ 

 

 

 

 

 
 

TÂNIA CARLA LOPO DOS SANTOS 

CPF: 585.514.922-68 

Diretora Presidente 

(91) 9 8834-9878 
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OFÍCIO 001/2021 
 

PARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MARACANÃ - PARÁ 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DISPONIBILIDADES 

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO 

1 
BANANA: De 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme 
e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. KG R$ 8,13 

2 
LARANJA: Fresca de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta. 

KG R$ 4,59 

3 
TANGERINA REGIONAL: Fresca de 1ª qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta. KG R$ 6,74 

4 
MELANCIA: Com polpa firme e intacta, isenta de deformidades, boa 
qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem física. 

KG R$ 4,58 

5 
ABACATE: De 1ª qualidade, de tamanho, cor e com formação uniforme, com 
polpa intacta e firme. 

KG R$ 9,50 

6 
MAMAO: De 1ª, in natura, em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

KG R$ 6,23 

 
7 

MAXIXI: De 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes, de 
colheita recente. 

 
KG 

 
R$ 12,00 

8 
BATATA DOCE: Aspecto característico, não apresentando rachaduras ou 
cortes na casca, a polpa intacta e limpa. De cor característica da espécie. 

KG R$ 5,86 

 
9 

MACAXEIRA: In natura. isenta de umidade exterior anormal, de cheiro e/ou 
sabor anormais, de insetos ou parasitas, bem como de danos por estes 
provocados. Isentos de podridão ou alterações que os tornem impróprios para 
consumo. 

 
KG 

 
R$ 5,87 

10 
LIMÃO: De 1ª qualidade, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas. 

KG R$ 5,37 

 
11 

MILHO VERDE: In natura, tamanho uniforme, grau de maturação adequado 
ao consumo. Frutos limpos e isentos de traumatismos, fendas e outras lesões 
ou danos. Isento de terra ou manchas de qualquer natureza. 

 
KG 

 
R$ 6,35 

 
12 

PIMENTA DOCE: De 1ª qualidade, fresca, compacto e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes, 
de colheita recente. 

 
KG 

 
R$ 12,10 

 
13 

JERIMUM: Produto Fresco. De consistência firme, livres de terra ou corpos 
estranhos aderentes a superfície externa. Sem pontos amolecidos, esmagados, 
perfurados ou apodrecidos, isentos de odor, pútridos ou fermentados. 

 
KG 

 
R$ 4,95 
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14 

URUCUM: Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intenso, obtido de 
matéria prima vegetal (urucum), em bom estado sanitário, estar isento de 
substâncias estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 
característicos. 

 
KG 

 
R$ 12,80 

15 
FARINHA DE TAPIOCA: De 1ª qualidade, isentas de matéria terrosa e 
parasitos. 

KG R$ 17,52 

16 FARINHA: Farinha de mandioca seca, grossa, de 1º qualidade. KG R$ 10,46 
17 FEIJÃO: Isento de sujidades, parasitas e larvas. KG R$ 12,00 
18 OVOS DE GALINHA: Tamanho médio, limpo e sem resíduo. CUBA/30 R$ 30,90 

19 
AÇAI: Produto médio, não fermentado, obtido de fruta de boa qualidade, por 
processo tecnológico adequado. 

KG R$ 19,00 

20 
CHEIRO VERDE: Produto de 1ª qualidade possuindo folhas lisas, viva e 
viçosa de cor verde brilhante, de tamanho uniforme. KG R$ 19,33 

21 ALFACE: De 1ª qualidade, com folhas integras, livres de fungos. KG R$ 14,24 

 
22 

COUVE: Fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e 
intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
sem danos físicos mecânicos oriundos do manuseio e transporte, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas. 

 
KG 

 
R$ 15,00 

 
23 

CEBOLINHA: Fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme 
e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
isentas de sujidades, parasitas e larvas. 

 
KG 

 
R$ 18,60 

 
24 

CARIRU: Fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e 
intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
isentas de sujidades, parasitas e larvas. 

 
KG 

 
R$ 12,56 

25 
CHICORIA: Folhas lisas, viva e viçosa de cor verde brilhante, de tamanho 
uniforme e típico da variedade livre de resíduos. 

KG R$ 14,73 

26 
JAMBU: Folhas íntegras de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
isentas de sujidades parasitas e larvas. KG R$ 13,33 

27 PEPINO: De 1ª qualidade, in natura, apto para consumo. KG R$ 6,67 

28 
FEIJÃO DE CORDA: Produto de 1ª qualidade, isento de sujidades, parasitas 
e larvas. KG R$ 13,00 

29 
TUCUPI: Embalado em garrafas plásticas de até 2 litros, isenta de matéria 
terrosa e parasitas, não estar fermentada ou rançosa. 

LITRO R$ 11,95 

POLPAS 

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO 

30 
ACEROLA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

KG R$ 12,33 

31 
TAPEREBA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

KG R$ 13,22 

32 
CUPUAÇU: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. KG R$ 15,73 

33 
MARACUJA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

KG R$ 14,26 
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34 
MURUCI: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. KG R$ 11,30 

 
35 

GOIABA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

 
KG 

 
R$ 12,35 

36 
ABACAXI: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

KG R$ 12,18 

37 
CAJU: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. KG R$ 12,34 

38 
GRAVIOLA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

KG R$ 15,85 

39 
MANGA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. KG R$ 11,90 

40 
MANGABA: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

KG R$ 15,70 

41 
BACURI: Produto de 1ª qualidade, obtido de fruta polposa, por processo 
tecnológico adequado. 

KG R$ 40,00 

 
 
 
 

 
Maracanã-Pará, 26 de agosto de 2021. 

 

 

Atenciosamente 
 
 

B N RODRIGUES CARNEIRO 
 

 
 
 
 
 
 

BERNARDO NETO RODRIGUES CARNEIRO 
 CPF: 065.741.362-37 

Proprietário 
 (91) 9 8598-9666 
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