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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

Secretaria Municipal de Educação 
PESQUISA DE PREÇO - AGRICULTURA FAMILIAR 2022 

AGRICULTOR: MATEUS DA SILVA BARBALHO - CPF:618.026.073-74 

N° ITENS ESPECIFICAÇÃO UNID V. UNIT. 

01 Abacate 
Abacate de 1 "qualidade, inteiro, fresco, firme e íntegro, 
isento de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos, 
com grau de evolução completo de tamanho. 

KG R$ 10,00 

02 Abóbora 
Abóbora de I "qualidade, inteira, fresca, firme eíntegra, 
isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade 
e insetos, com grau de evolução completo de tamanho. 

KG R$ 3,50 

03 Arroz 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportado de forma adequada. 

KG R$ 4,50 

04 Banana 
Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau 
de evolução completa do tamanho. DÚZI 

A 
R$ 4,00 

OS BaLata Batata 
inglesa 

fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau de 
evolução completa do tamanho. Transportada de forma 
adequada. 

KG R$ 8,00 

06 Cebola 
Tamanho médio, fresca, integra e firme, isenta de 
sujidades, com grau de evolução completa do tamanho. KG R$ 5,00 

07 Cenoura 
Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com graude 
evolução completa do tamanho. KG R$ 6,00 

08 
Cheiro 
verde 

Çoentro/ Cebolinha - de características aroraáticas devem 
apresentar-se viçosas,'brilhantes, sem excesso de 
umidade, sem sinais de amareiamento, sem talos 
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas. QBS: molho 
graúdo. 

MAÇO 

_ 

R$3,00 

09 I eijao 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportada de forma adequada. 

KG R$ 8,00

10 Galinha 
caipira 

Boa qualidade, congelado, sem manchas arroxeadas, 
isento de sujidades e corpos estranhos, acondicionado e 
transportado em condições higiênico-sanitárias 
adequadas. 

I<G RS 18.00

1 1 Mamão 
Fresco, integro e firme, isento desuj idades ecorpos 
estranhos, com grau de evolução completa dotamanho 

KG R$3,00

12 Melancia 
íntegra e firme, com grau de maturação adequado, 
isenta de sujidades e corpos esfranhos, sem danosfísicos 
ou mecânicos. Transportada de forma adequada. 

KG R$ 1,30 

13 Melão 
Fresco, integro e firme, isento desuj idades ecorpos 
estranhos, com graude evolução completa dotamanho 

I<G R$ 6,00

14 Pimentão 
Fresco, integro e firme, isento desuj idades ecorpos 
estranhos, com graude evolução completa do tamanho. 

KG R$ 8.00

15 Polpa de 
Fruta 

Natural, integral, congelada, sabores diversos, sem 
conservantes e aditivos, acondicionada em embalagem 
transparente plástica, rotuladae transportadade forma 
adequada. Sabores diversos: Acerola, Abacaxi, Cajá, Cajú 
e Goiaba 

KG R$ 9,50 

16 Tomate 
Fresco, integra e firme, isenta desuj idades, coin grau de 
evolução completa dotamanho. Transportado deforma 
adequada. 

KG R$ 6,00 

Assinatura do Agricultor 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 
CNPJ N°06.089.668/0001-33 

Secretaria Municipal de Educação 
PESQUISA DE PREÇO - AGRICULTURA FAMILIAR 2022 

LOCAL: Rei das Frutas CNPJ: 21942047/0001-44 DATA:22/03/22 

N° ITENS ESPECIFICAÇÃO UNID V. UNIT. 

01 Abacate 
Abacate de 1 "qualidade, inteiro, fresco, firme e íntegro, 
isento de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos, 
com grau de evolução completo de tamanho. 

KG R$ 8,50 

02 Abóbora 
Abóbora de 1 "qualidade, inteira, fresca, firme eíntegra, 
isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade 
e insetos, com grau de evolução completo de tamanho. 

KG 
R$ 3,50 

03 Arroz 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportado de forma adequada. 

KG 

R$ 4,75 

04 Banana Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau 
de evolução completa do tamanho. DZ R$ 6,00 

05 Batata 
inglesa 

fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau de 
evolução completa do tamanho. Transportada de forma 
adequada. 

KG 
R$ 7,50 

06 Cebola 
Tamanho médio, fresca, integra e fi rme, isenta de 
sujidades, com grau de evolução completa do tamanho. KG R$ 4,95 

07 Cenoura 
Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com graude 
evolução completa do tamanho. KG R$ 7,50 

08 
Cheiro 
verde 

Çoentro/ Cebolinha - de características aroraáticas devem 
apresentar-se viçosas,'brilhantes, sem excesso de 
umidade, sem sinais de amareiamento, sem talos 
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas. QBS: molho 
graúdo. 

MAÇO 

R$ 3,00 

09 Feijao 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportada de forma adequada. 

KG 

R$ 7,50 

10 Galinha 
caipira 

Boa qualidade, congelado, sem manchas arroxeadas, 
isento de sujidades e corpos estranhos, acondicionado e 
transportado em condições higiênico-sanitárias 
adequadas. 

KG

R$ 11,40 

11 Mamão 
Fresco, integro e firme, isento desujidades ecorpos 
estranhos, com grau de evolução completa dotamanho 

KG R53.50

12 Melancia 
íntegra e fi rme, com grau de maturação adequado, 
isenta de sujidades e corpos esfranhos, sem danosfísicos 
ou mecânicos. Transportada de forma adequada. 

KG 
R$ 1,75 

13 Melão 
Fresco, integro e firme, isento desujidades ecorpos 
estranhos, com graude evolução completa dotamanho 

KG R$ 4,95

14 Pimentão 
Fresco, integro e firme, isento desujidades ecorpos 
estranhos, com graude evolução completa do tamanho. 

KG R$ 5,95

15 
Polpa de 
Fruta 

Natural, integral, congelada, sabores diversos, sem 
conservantes e aditivos, acondicionada em embalagem 
transparente plástica, rotuladae transportadade forma 
adequada. Sabores diversos: Acerola, Abacaxi, Cajá, Cajú 
e Goiaba 

KG 

R$ 1 1,60 

16 Tomate 
Fresco, integra e firme, isenta desujidades, com grau de 
evolução completa dotamanho. Transportado deforma 
adequada. 

KG 
RS 6,50 

Assinatura do Responsavel 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

Secretaria Municipal de Educação 

PESQUISA DE PREÇO - AGRICULTURA FAMILIAR 2022 
AGRICULTOR: MARIA HELENA GOMES FERREIRA CPF: 392.223.062-87 

N° ITENS ESPECIFICAÇÃO UNID V. UNIT. 

01 Abacate 
Abacate de 1 "qualidade, inteiro, fresco, firme e íntegro, 
isento de sujidades, corpos estranhos, umidade e 
insetos, com grau de evolução completo de tamanho. 

KG R$ 8,25 

02 Abóbora 
Abóbora de 1 "qualidade, inteira, fresca, firme e 
íntegra, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade 
e insetos, com grau de evolução completo de tamanho. 

KG R$ 4,50 

03 Arroz 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportado de forma adequada. 

KG R$ 6,50 

04 Banana 
Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau 
de evolução completa do tamanho. 

DÚZIA RS6,00

05 
Batata 
inglesa 

integra e firme, isenta de sujidades, com grau de 
evolução completa do tamanho. Transportada de forma evolução 
adequada. 

KG R$ 9,39 

06 Cebola 
Tamanho médio, fresca, integra e firme, isenta de 
sujidades, com grau de evolução completa do tamanho. KG R$ 5,50 

07 Cenoura 
Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau 
de evolução completa do tamanho. 

KG R$ 9,39 

08 
Cheiro 
`ej dc 

Çoentro/ Cebolinha - de características aroraáticas 
devem apresentar-se viçosas,'brilhantes, sem excesso 
de umidade, sem sinais de amareiamento, sem talos 
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas. QBS: 
molho graúdo. 

MAÇO R$3,00 

09 Feijao 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportada de forma adequada. 

KG R$10,00

10
(;alinha 
c~►il~ir~, 

Boa qualidade, congelado, sem manchas arroxeadas, 
isento de sujidades e corpos estranhos, acondicionado e 
transportado em condições higiênico-sanitárias 
adequadas. 

KG R$19,00 

1 1 Mamão 
Fresco, integro e firme, isento desujidades ecorpos 
estranhos, com grau de evolução completa dotamanho 

KG R$4,50

12 Melancia 
íntegra e firme, com grau de maturação adequado, 
isenta de sujidades e corpos esfranhos, sem danos 
físicos ou mecânicos. Transportada de forma adequada. 

KG R$ 2,00 

13 Melão Fresco, integro e firme, isento desuj idades ecorpos 
estranhos, com graude evolução completa dotamanho 

KG R$ 6,00

14 Pimentão 
Fresco, integro e firme, isento desuj idades ecorpos 
estranhos, com graude evolução completa do tamanho. 

KG R 7,00

15 Polpa de 
Fruta 

Natural, integral, congelada, sabores diversos, sem 
conservantes e aditivos, acondicionada em embalagem 
transparente plástica, rotuladae transportadade forma 
adequada. Sabores diversos: Acerola, Abacaxi, Cajá, 
Cajú e Goiaba 

KG R$ 9,50 

16 Tomate 
Fresco, integra e firme, isenta desuj idades, com grau de 
evolução completa dotamanho. Transportado deforma 
adequada. 

KG R$ 9,00 

Assinatura do AgricultoJ



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 SE 
CNPJ N°06.089.668/0001-33 

Secretaria Municipal de Educação 
PESQUISA DE PREÇO - AGRICULTURA FAMILIAR 2022 

AGRICULTOR: JOSEANO ALENCAR DA SILVA - CPF:746.967.503-53 

N° ITENS ESPECIFICAÇÃO U N I D V. U N IT. 

01 Abacate 
Abacate de 1 "qualidade, inteiro, fresco, firme e íntegro, 
isento de sujidades, corpos estranhos, umidade e 
insetos, com grau de evolução completo de tamanho. 

KG R$ 9,90 

02 Abóbora 
Abóbora de 1 "qualidade, inteira, fresca, firme e 
íntegra, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade 
e insetos, com grau de evolução completo de tamanho. 

KG R55,00 

03 Arroz 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportado de forma adequada. 

KG R$ 6,75 

04 Banana Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau 
de evolução completa do tamanho. 

DÚZIA R$5,58

05 

06 

Batata 
inglesa 

fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau de 
evolução completa do tamanho. Transportada de forma 
adequada. 

KG R$ 5,7.5 

Cebola 
Tamanho médio, fresca, integra e firme, isenta de 
sujidades, com grau de evolução completa do tamanho. KG R5 5,50 

07 Cenoura 
Fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau 
de evolução completa do tamanho. 

KG R$ 6,75

08 
Cheiro 
verde 

Çoentro/ Cebolinha - de características aroraáticas 
devem apresentar-se viçosas,'brilhantes, sem excesso 
de umidade, sem sinais de amareiamento, sem talos 
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas. QBS: 
molho graúdo. 

MOLHO R$ 3,00 

09 Feijao 

Safra nova, acondicionado em embalagem transparente 
Plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
terra, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
corpos estranhos. Transportada de forma adequada. 

KG R$ 1 1,99 

10 Galinha 
caipira 

Boa qualidade, congelado, sem manchas arroxeadas, 
isento de sujidades e corpos estranhos, acondicionado e 
transportado em condições higiênico-sanitárias 
adequadas. 

KG R$14,75 

1 1 Mamão 
Fresco, integro e firme, isento desujidades ecorpos 
estranhos, com grau de evolução completa dotamanho KG R$5,50 

12 Melancia 
íntegra e firme, com grau de maturação adequado, 
isenta de sujidades e corpos esfranhos, sem danos 
físicos ou mecânicos. Transportada de forma adequada. 

KG R$1,62 

13 Melão 
Fresco, integro e firme, isento desujidades e corpos 
estranhos, com graude evolução completa dotamanho I<G R$ 6,50 

14 Pimentão 
Fresco, integro e firme, isento desujidades ecorpos 
estranhos, com graude evolução completa do tamanho. 

KG RS 4.99

15 
Polpa de 
Fruta 

Natural, integral, congelada, sabores diversos, sem 
conservantes e aditivos, acondicionada em embalagem 
transparente plástica, rotuladae transportadade forma 
adequada. Sabores diversos: Acerola, Abacaxi, Cajá, 
Cajú e Goiaba 

KG R$ 9,54 

16 Tomate 
Fresco, integra e firme, isenta desujidades, com grau de 
evolução completa dotamanho. Transportado deforma 
adequada. 

KG R$ 10,00 

Assinatura do Agricultor 




