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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

    COORDENADORIA DE COMPRAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

 MAPA DE COTAÇÃO Nº 070319/2019  

GRUPOS/EMPRESA /FEIRANTES DE MARITUBA-
PA 

CNPJ/CPF 
OBSERVAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE PROD. ORTIFRUTIGRNJEIRO DA G. GUAJARÁ 22.980.536/0001-53 

OTEIRO PESCADO 19.280.812/00001-66 Marituba, 07 de Março  de 
2019 

ANTONIO EDVADO DA SILVA 

CLAUDIO FERREIRA BARROSO 

TARCISIO RAIOL 

397.495.762-68 

280.373.402-87 

962.660.152-34 

Item Descrição dos objetos Quant Unid 
ASSOCIAÇÃO 

DE PROD. (R$) 
V. TOTAL 

OTEIRO 

PESCAD

O 

V. TOTAL FEIRAN

TES 

(R$) 

V. TOTAL 

MÉDIA UNT R$ 

1 

Abóbora Jacarézinho - de primeira qualidade; - Tamanho 

médio; Casca lisa, livre de fungos, sem indícios de 

germinação, sem manchas esverdeadas; apresentando grau de 
maturação que permita suportar manipulação, transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo. 

Embalagem limpa que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou nocivos a 

saúde humana. Isenta de sujidades e objetos estranhos. 

8000,00 KG R$4,58 R$36.640,00 2,99 R$4,90 R$4,00 R$32.000,00 R$4,49 

2 

Alface Comum – Folhas verdes, íntegras, de boa qualidade, 

maços grandes, volumosos, folhas limpas, brilhantes, sem 
picadas de insetos, não poderá apresentar folhas murchas, 

despencando e descoloridas. 

3000,00 KG R$17,15 R$51.450,00 14,75 R$12,50 R$13,20 R$39.600,00 R$14,07 

3 Banana Prata – extra in natura, de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
100.000,00 KG R$6,75 R$675.000,00 4,20 R$5,99 R$6,80 R$680.000,00 R$6,51 
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devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

4 
Coentro, cebolinha e chicória (Kit) – maços médios, 

coloração uniforme, fresca, firme, intacta, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas.  

3000,00 KG R$19,55 R$58.650,00 13,00 R$16,00 R$16,50 R$49.500,00 R$16,50 

5 

Couve Regional – fresca, limpa, com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados, proceder de espécies 

genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas.   

3000,00 KG R$18,20 R$54.600,00 15,90 R$15,80 R$15,00 R$45.000,00 R$15,60 

6 Jambú – maços médios, coloração uniforme, fresca, firme, 
intacta, isentam de sujidades, parasitas e larvas. 

1.500,00 KG R$17,85 R$26.775,00 19,99 R$12,80 R$11,80 R$17.700,00 R$12,93 

7 

Laranja Pêra in natura fresca - de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.  

90.000,00 KG R$7,20 R$648.000,00 14,50 R$5,50 R$6,00 R$540.000,00 R$6,23 

8 

Polpa de Fruta (Goiaba) – Pasteurizada, selecionada, isenta 
de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a 

validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros 

obrigatórios do ministério competente. Deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Possuir registro do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. 

17.000,00 KG R$15,30 R$260.100,00 4,05 R$12,00 R$13,00 R$221.000,00 R$13,17 

9 

Polpa de Fruta (Acerola) – Pasteurizada, selecionada, isenta 
de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a 

validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros 

obrigatórios do ministério competente. Deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Possuir registro do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. 

17.000,00 KG R$15,30 R$260.100,00 4,00 R$12,00 R$13,00 R$221.000,00 R$13,17 

10 

Polpa de Fruta (Açaí) - médio – Pasteurizada, selecionada, 
isenta de contaminação. A embalagem de 1 Kg deve conter a 

validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros 

obrigatórios do ministério competente. Deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente. Possuir registro do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. 

8.000,00 KG R$23,90 R$191.200,00 13,00 R$15,00 R$14,00 R$112.000,00 R$15,67 

11 

Macaxeira – de primeira qualidade, com cheiro, aspecto e 

sabor próprio, tamanho uniforme, isenta de sujidades, 
parasitas, larvas, e material terroso, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

8.000,00 KG R$7,20 R$57.600,00 13,00 R$4,80 R$5,50 R$44.000,00 R$5,27 



 

                                                              Rua Fernando Guilhon nº 5330 – Centro – CEP 67200-000- Marituba –Pará-  Fone: (91) 3256-7833 
 

12 
Melancia in natura – Graúda redonda não deve estar 

danificada, com coloração uniforme, fresca, livre sujidades, 

parasitas ou larvas.  

15.000,00 KG R$5,90 R$88.500,00 17,00 R$4,50 R$2,85 R$42.750,00 R$4,12 

13 

Mamão in natura tipo Papaia - produtos limpos, de boa 

qualidade, sem defeitos, pouco maduro, que apresentem 
tamanho médio, cor e conformidade uniformes, Não serão 

aceitos com manchas ou defeitos na casca.  

7.000,00 KG R$7,55 R$52.850,00 13,50 R$6,50 R$5,80 R$40.600,00 R$6,43 

14 

Farinha de tapioca – grupo: seca, subgrupo: média, tipo 1, 

classe: branca, unidade de fornecimento: pacote com 1 kg, 
características adicionais: isentas de matéria terrosa e 

parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, 

produto próprio para consumo humano e em conformidade 
com a legislação em vigor. 

4.000,00 KG R$19,99 R$79.960,00 16,50 R$12,80 R$12,50 R$50.000,00 R$13,43 

15 

Farinha de mandioca média - Embalagens plásticas 
transparentes de polietileno resistentes, vedada e limpa com 

capacidade de 01 Kg, acondicionados em fardos plásticos de 

até 20Kg. Deve conter identificação do produto, registro no 
órgão competente, informações nutricionais, data de 

fabricação e validade. Além disso, deverá apresentar o nome 

do Grupo Formal ou informal, acrescido da modalidade 
fornecedora: agricultura familiar. Validade de no mínimo 06 

meses a 01 ano após a data de fabricação 

2.000,00 KG R$10,90 R$21.800,00 3,20 R$7,00 R$6,30 R$12.600,00 R$7,10 

16 

Tucupi - Alimento derivado da mandioca, resfriado 

(temperatura entre 0°C e 7°C), acondicionado em garrafa pet 
de 02 litros. A embalagem deverá manter as características 

originais do produto e ser resistente ao manuseio e transporte. 

Não deverão conter sujidades, parasitas, fragmentos de insetos 
e pedaços das partes do vegetal. Não serão aceitos o uso de 

corantes e realçadores de sabor, emulsificantes, espessantes e 

outras substâncias que diminuam a tensão interfacial entre as 
duas fases, alterando a composição original do tucupi. 

Validade de 30 (trinta) dias após data de fabricação. 

10.000,00 KG R$11,35 R$113.500,00 2,75 R$9,80 R$10,50 R$105.000,00 R$10,43 

VALOR TOTAL    R$2.299.855,00 

                                       Marituba/PA, 07 de Março de 2019. 

Thayanne Alves Baldez 

Coordenadora de Compras da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA. 
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