
~"'nr~ 
*~www.~.,~,.,~.ew,~• c

~ F VL H A rpr°- 

~ N. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

PESQUISA DE PREÇOS 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 



COTAÇÃO DE PREÇOS 

Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
Comissão Permanente de Licitações - CPL 

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1
ABACAXI, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Unid. 500 R$ 4,65 R$ 2.325,00 

2 

ABOBORA, com casca firme, tamanho grande, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
turgescentes, intactas e bem desenvolvidas, 
livre de terras ou corpos estranhos aderentes a 
superfície externa. 

Unid. 500 R$ 11,87 R$ 5.935,00 

3
ALFACE LISA, com folhas firmes, viçosas, de 
cor verde brilhante, com coloração e tamanhos 
uniformes e típicos da variedade, livres de 
resíduos de fertilizantes, da colheita recente. 

Unid. 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 

4 

ALHO de ia qualidade, peso médio por cabeça 
35 à 50gr. Embalagem primária. sacos 
plásticos ou de papel. Embalagem secundária: 
caixas de plásticos para transporte 

Kg 300 R$ 25,31 R$ 7.593,00 

5

BANANA, de ia qualidade, graúdas, em 
penca, frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com cascas uniformes no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes e com brilho. 

Dz 500 R$ 6,02 R$ 3.010,00 

6 BATATA DOCE, com casca roxa e isenta de 
substancias terosas. 

Kg 500 R$ 5,43 R$ 2.715,00 

7

BATATA INGLESA, branca de ia qualidade. 
Apresentação: Peso médio por unidade 120g. 
Embalagem primária: caixas de plástico para 
transporte, retornáveis 

Kg 500 R$ 6,43 R$ 3.215,00 

8 

BETERRABA vermelha de ia qualidade, 
apresentação: fresca de boa aparência, sem 
talos, peso médio unitário 150g à 300g. 
Embalagem primária: caixas plásticas, 
retornáveis, para transporte. 

Kg 500 R$ 6,43 R$ 3.215,00 

9 
CEBOLA branca de ia qualidade, peso médio 
unitário de 80 a 100g, embalagem em caixas 
retornáveis para transporte 

Kg 300 R$ 6,43 R$ 1.929,00 

P P BARBOSA LIMA CNPJ N° 21.942.047/0001-44 
Avenida Presidente Medici, N° 3002 — Bairro Centro, São João dos Patos — MA CEP: 65.665-000. 
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10 
CENOURA, de ia qualidade, peso médio de 
120g a 180g., embalagem secundária: caixas 
plásticas ou de madeira ou de papelão. 

Kg 500 R$ 6,81 R$ 3.405,00 

11 

CHEIRO VERDE, Com folhas lisas, viva e 
viçosa de cor verde brilhante, de tamanho 
uniforme e típico da variedade livres de 
resíduos. 

Maço 300 R$ 4,00 R$ 1.200,00 

12 

COUVE, com folhas firmes, viçosas, de cor 
verde brilhante, com coloração e tamanhos 
uniformes e típicos da variedade, livres de 
resíduos de fertilizantes, da colheita recente. 

Maço 300 R$ 4,00 R$ 1.200,00 

13 

FRANGO, inteiro, resfriado, sem miúdos, sem 
tempero, embalado individualmente em sacos 
plásticos de polietileno resistente, com 
aproximadamente 2 kg por frango, com a 
marca do fabricante do produto e registro nos 
Órgãos de Inspeção Sanitária. Sem formação 
de cristais de gelo, sem água dentro da 
embalagem ou do frango, consistência firme, 
não amolecida, e cor característicos, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas; 
cheiro agradável, pele lisa, macia e clara (entre 
amarelo e branco). As especificações de 
qualidade do produto seguem a Legislação da 
Vigilância Sanitária e recomendações do 
Ministério da Agricultura - SIM ou SIE. 

Kg 3000 R$ 17,50 R$ 52.500,00 

14 
LARANJA, tamanho médio, no ponto 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas livres de resíduos de fertilizante. 

Dz 500 R$ 6,72 R$ 3.360,00 

-~ 
15 

LIMÃO, tamanho médio, no ponto maturação, 
sem ferimentos ou defeitos, sem manchas 
livres de resíduos de fertilizante. 

Dz 300 R$ 7,53 R$ 2.259,00 

16 
MACAXEIRA, fresca, minimamente 
processada e higienizada, com as 
características organolépticas mantida; 

Kg 500 R$ 4,76 R$ 2.380,00 

17 
MAMÃO, fresco, mantendo as características 
organolépticas, com 70% de maturação, sem 
ferementos, livres de residuos de fertilizantes. 

Kg 500 R$ 4,97 R$ 2.485,00 

18 
MAXIXE, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
machucado, livres de resíduos de fertilizantes; 

Unid 300 R$ 1,70 R$ 510,00 

19 
MELANCIA, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes; 

Unid 500 R$ 22,00 R$ 11.000,00 

OVOS, cor branca, cartela com 30 unidades; Cr 600 R$ 17,50 R$ 10.500,00 

20 OVOS, cor vermelho, cartela com 30 unidades; Cr 600 R$ 18,00 R$ 10.800,00 

P P BARBOSA LIMA CNPJ N° 21.942.047/0001-44 
Avenida Presidente Medici, N° 3002 — Bairro Centro, São João dos Patos — MA CEP: 65.665-000. 
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PEPINO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

K g 500 R 4,31 $ R 2.155,00 

22 
PIMENTÃO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes; 

Kg 300 R$ 6,96 R$ 2.088,00 

23 

QUIABO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Dz 300 R$ 1,80 R$ 540,00 

--- 24 
REPOLHO, tamanho médio, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, livre de resíduos de 
fertilizantes. 

Kg 500 R$ 7,92 R$ 3.960,00 

25 

TOMATE, tamanho médio a grande, de 
primeira, com aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, com coloração uni-forme e brilho. 

Kg 500 R$ 7,15 R$ 3.575,00 

26 

VINAGREIRA, com folhas viçosas, com 
coloração e tamanho uniformes e típicos da 
variedade, livres de resíduos de fertilizantes, 
de colheita recente. 

Maço 300 R$ 3,25 R$ 975,00 

27 
CHUCHU, tamanho médio, no ponto maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de 
fertilizante. 

Kg 300 R$ 6,20 R$ 1.860,00 

28 
CORAÇÃO BOVINO resfriado, embalado em saco plástico 
transparente, capacidade para 5 kg, Embalado no dia da 
entrega e validade de 5 dias. 

Kg 2000 R$ 21,50 R$ 43.000,00 

29
CARNE BOVINA, de 2° qualidade, magra, moída. 
resfriada, embalada em saco plástico transparente, 
capacidade para 5 kg, Embalado no dia da entrega e 
validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 35,00 R$ 105.000,00 

30 
CARNE BOVINA de 2° qualidade ( com osso). resfriada, 
embalada em saco plástico transparente, capacidade para 
5 kg, Embalado no dia da entrega e validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 35,00 R$ 105.000,00 

31 

CARNE BOVINA, de 1° qualidade, bife, sem osso, sem 
gordura ou pele. resfriada, embalada em saco plástico 
ransparente, capacidade para 5 kg, Embalado no dia da 
entrega e validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 40,00 R$ 120.000,00 

32 

Polpa de Frutas sabor cajú, congelada, preparada com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais 
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar acondicionada 
em embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, 

Kg $00 R$ 13,00 R$ 10.400,00 

33 

Polpa de Frutas sabor goiaba, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13,00 R$ 10.400,00 

P P BARBOSA LIMA CNPJ N° 21.942.047/0001-44 
Avenida Presidente Medici, N° 3002 — Bairro Centro, São João dos Patos — MA CEP: 65.665-000. 
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Polpa de Frutas sabor acerola, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13,00 R$ 10.400,00 

35 

Polpa de Frutas sabor cajá, congelada, preparada com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais 
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar acondicionada 
em embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 15,00 R$ 12.000,00 

35 

Polpa de Frutas sabor Maracujá, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 18,00 R$ 14.400,00 

VALOR TOTAL R$579.789,00 

VALOR: R$ 579.789,00 (quinhentos e setenta e nove mil e setecentos e 
oitenta e nove reais). 

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Solicitado 

ENTREGA: Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias. 

Responsável pelo Contrato: Paloma Paiva Barbosa Lima, CPF no 016.934.973-01. 
FONE: (99)98110-7704 

São João dos Patos - MA, 22 de Julho de 2022. 
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P. P. BARBOSA LIMA 
CN PJ : 21.942.047/0001-44 
Paloma Paiva Barbosa Lima 

RG no 197777420020 GEJUSP/MA 
CPF no 016.934.973-01 

Proprietária 

P P BARBOSA LIMA CNPJ N° 21.942.047/0001-44 
Avenida Presidente Medici, N° 3002 — Bairro Centro, São João dos Patos — MA CEP: 65.665-000. 
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PARA: SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS 
PATOS/MA 

ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO EEVENTUAL 
FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS EVERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1

ABACAXI, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Unid. 500 R$ 4,70 R$ 2.350 00 

2 

ABOBORA, com casca firme, tamanho grande, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
turgescentes, intactas e bem desenvolvidas, 
livre de terras ou corpos estranhos aderentes a 
superfície externa. 

Unid. 500 R$ 11,95 R$ 5.975,00 

3 

ALFACE LISA, com folhas firmes, viçosas, de 
cor verde brilhante, com coloração e tamanhos 
uniformes e típicos da variedade, livres de 
resíduos de fertilizantes, da colheita recente. 

Unid. 500 R$ 5,50 R$ 2.750,00

4 

ALHO de ia qualidade, peso médio por cabeça 
35 à 50gr. Embalagem primária: sacos 
plásticos ou de papel. Embalagem secundária: 
caixas de plásticos para transporte 

Kg 300 R$ 25,35 R$ 7.605,00 

5

BANANA, de 1a qualidade, graúdas, em 
penca, frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com cascas uniformes no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes e com brilho. 

Dz 500 R$ 6,10 R$ 3.050,00 

6 BATATA DOCE, com casca roxa e isenta de 
substancias terosas. 

Kg 500 R$ 5,50 R$ 2.750,00 

7

BATATA INGLESA, branca de 1a qualidade. 
Apresentação: Peso médio por unidade 120g. 
Embalagem primária: caixas de plástico para 
transporte, retornáveis 

Kg 500 R$ 6,50 R$ 3.250,00 

GENIVAL CORRÊA DE SOUZA- DEPOSITO TANGARA CNPJ: 00.704.117/0001-56 
ENDEREÇO: MA 034, 300 - Olaria - São João dos Patos - MA 
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BETERRABA vermelha de 1a qualidade, 
apresentação: fresca de boa aparência, sem 
talos, peso médio unitário 1509 à 300g. 
Embalagem primária: caixas plásticas, 
retornáveis, para transporte. 

Kg 500 R$ 6,45 R$ 3.225,00 

9 
CEBOLA branca de ia qualidade, peso médio 
unitário de 80 a 100g, embalagem em caixas 
retornáveis para transporte 

Kg 300 R$6,55 R$ 1.965,00 

10 
CENOURA, de ia qualidade, peso médio de 
120g a 180g., embalagem secundária: caixas 
plásticas ou de madeira ou de papelão. 

Kg 500 R$ 6,90 R$ 3.450,00 

11 

CHEIRO VERDE, Com folhas lisas, viva e 
viçosa de cor verde brilhante, de tamanho 
uniforme e típico da variedade livres de 
resíduos. 

Maço 300 R$4,20 R$ 1.260,00 

12
COUVE, com folhas firmes, viçosas, de cor 
verde brilhante, com coloração e tamanhos 
uniformes e típicos da variedade, livres de 
resíduos de fertilizantes, da colheita recente. 

Maço 300 R$4,20 R$ 1.260,00 

..-.13 

FRANGO, inteiro, resfriado, sem miúdos, sem 
tempero, embalado individualmente em sacos 
plásticos de polietileno resistente, com 
aproximadamente 2 kg por frango, com a 
marca do fabricante do produto e registro nos 
Órgãos de Inspeção Sanitária. Sem formação 
de cristais de gelo, sem água dentro da 
embalagem ou do frango, consistência firme, 
não amolecida, e cor característicos, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas; 
cheiro agradável, pele lisa, macia e clara (entre 
amarelo e branco). As especificações de 
qualidade do produto seguem a Legislação da 
Vigilância Sanitária e recomendações do 
Ministério da Agricultura - SIM ou SIE. 

Kg 3000 R$ 18,00 R$ 54.000,00 

14 
LARANJA, tamanho médio, no ponto 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas livres de resíduos de fertilizante. 

Dz 500 R$ 6,80 R$ 3.400,00 

15 
LIMÃO, tamanho médio, no ponto maturação, 
sem ferimentos ou defeitos, sem manchas 
livres de resíduos de fertilizante. 

Dz 300 R$ 7,60 R$ 2.280,00 

16 MACAXEIRA, fresca, minimamente 
processada e higienizada, com as 

Kg 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 

GENIVAL CORRÊA DE SOUZA- DEPOSITO TANGARA CNPJ: 00.704.117/0001-56 
ENDEREÇO: MA 034, 300 - Olaria - São João dos Patos - MA 
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características  organolépticas mantida; 

17 
MAMÃO, fresco, mantendo as características 
organolépticas, com 70% de maturação, sem 
ferementos, livres de residuos de fertilizantes. 

Kg 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 

18 
MAXIXE, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
machucado, livres de resíduos de fertilizantes; 

Unid 300 R$ 2,00 R$ 600,00 

19 
MELANCIA, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes; 

Unid 500 R$22,15 R$ 11.075,00 

OVOS, cor branca, cartela com 30 unidades; Cr 600 R$ 17,70 R$ 10.620,00 

20 OVOS, cor vermelho, cartela com 30 unidades; Cr 600 R$ 18,10 R$ 10.860,00 

21
PEPINO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Kg 500 R$ 4,40 R$ 2.200,00 

22 
PIMENTÃO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes; 

Kg 300 R$ 7,10 R$ 2.130,00 

23 

— 

QUIABO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Dz 300 R$ 1,86 R$ 558 00 

24 
REPOLHO, tamanho médio, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, livre de resíduos de 
fertilizantes. 

Kg 500 R$ 7,95 R$ 3.975,00 

25 

TOMATE, tamanho médio a grande, de 
primeira, com aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, com coloração uni-forme e brilho. 

Kg 500 R$ 7,50 R$ 3.750,00 

26 

VINAGREIRA, com folhas viçosas, com 
coloração e tamanho uniformes e típicos da 
variedade, livres de resíduos de fertilizantes, 
de colheita recente. 

Maço 300 R$ 3,30 R$ 990,00

27 
CHUCHU, tamanho médio, no ponto maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de 
fertilizante. 

Kg 300 R$ 6,25 R$ 1.875,00 

GENIVAL CORRÊA DE SOUZA- DEPOSITO TANGARA CNPJ: 00.704.117/0001-56 
ENDEREÇO: MA 034, 300 - Olaria - São João dos Patos - MA 
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28 
CORAÇÃO BOVINO resfriado, embalado em saco plástico 
transparente, capacidade para 5 kg, Embalado no dia da 
entrega e validade de 5 dias. 

Kg 2000 R$ 22,00 R$ 44.000,00 

29
CARNE BOVINA, de 2° qualidade, magra, moída. 
resfriada, embalada em saco plástico transparente, 
capacidade para 5 kg, Embalado no dia da entrega e 
validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 35 50 R$ 106.500 00 

30 
CARNE BOVINA de 2° qualidade ( com osso). resfriada, 
embalada em saco plástico transparente, capacidade para 
5 kg, Embalado no dia da entrega e validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 35,20 R$ 105.600,00 

31 
., 

CARNE BOVINA, de 1° qualidade, bife, sem osso, sem 
gordura ou pele. resfriada, embalada em saco plástico 
ransparente, capacidade para 5 kg, Embalado no dia da 
entrega e validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 41 00 R$ 123.000 00 

32 

Polpa de Frutas sabor cajú, congelada, preparada com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais 
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar acondicionada 
em embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13,20 R$ 10.560 00 

33 

Polpa de Frutas sabor goiaba, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13,20 R$ 10.560,00 

34 

Polpa de Frutas sabor acerola, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13,20 R$ 10.560,00 

35 

Polpa de Frutas sabor cajá, congelada, preparada com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais 
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar acondicionada 
em embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 16,00 R$ 12.800,00 

35 

Polpa de Frutas sabor Maracujá, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 18,50 R$ 14.800,00 

VALOR TOTAL R$590.583,00 

GENIVAL CORREA DE SOUZA- DEPOSITO TANGARA CNPJ: 00.704.117/0001-56 
ENDEREÇO: MA 034, 300 - Olaria - São João dos Patos - MA 
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SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, 25 DE JULHO DE 2022. 

L,LL
GENIAL CORRER DE SOUZA 

C PJ:00.704.117/0001-56 
Genival Correa de Souza 
RG n° 821833979 SSP/MA 

CPF n° 198.340.043-20 
Proprietário 

GENIVAL CORREA DE SOUZA- DEPOSITO TANGARA CNPJ: 00.704.117/0001-56 
ENDEREÇO: MA 034, 300- Olaria - São João dos Patos - MA 



FRIGO F 
FREDISON DE SOUSA FONSECA 

CNPJ: 22.828406/0001-08 

Parque da Bandeira n°58 Centro 

São João dos Patos - MA 

PARA: SETOR DE COMPRAS 
ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS 
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OBJETO: Contratação de empresa para o futuro e eventual 
fornecimento de carnes, frutas e verduras diversas para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Segue abaixo nossa cotação de preços conforme solicitado. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1
ABACAXI, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Unid. 500 R$ 4,67 R$ 2.335,00 

2 

ABOBORA, com casca firme, tamanho 
grande, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, turgescentes, intactas e bem 
desenvolvidas, livre de terras ou corpos 
estranhos aderentes a superfície externa. 

Unid. 500 R$ 11,90 R$ 5.950,00 

3 

ALFACE LISA, com folhas firmes, 
viçosas, de cor verde brilhante, com 
coloração e tamanhos uniformes e típicos 
da variedade, livres de resíduos de 
fertilizantes, da colheita recente. 

Unid. 500 R$ 5,50 R$ 2.750,00 

4 

ALHO de ia qualidade, peso médio por 
cabeça 35 à 50gr. Embalagem primária: 
sacos plásticos ou de papel. Embalagem 
secundária: caixas de plásticos para 
transporte 

Kg 300 R$ 25,35 R$ 7.605,00 

5

BANANA, de ia qualidade, graúdas, em 
penca, frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com cascas uniformes no grau 
maximo de evolução no tamanho, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho. 

Dz 500 R$ 6,05 R$ 3.025,00 

6 BATATA DOCE, com casca roxa e isenta Kg 500 R$ 5,45 R$ 2.725,00 

FREDISON DE SOUSA FONSECA CNPJ: 22.828406/0001-08 

Parque da Bandeira n°58 Centro 

São João dos Patos - MA 
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8 

BETERRABA vermelha de ia qualidade, 
apresentação: fresca de boa aparência, sem 
talos, peso médio unitário 150g à 300g. 
Embalagem primária: caixas plásticas, 
retornáveis, para transporte. 

Kg 500 R$ 6,45 R$ 3.225,00 

9 
CEBOLA branca de 1a qualidade, peso médio 
unitário de 80 a 100g, embalagem em caixas 
retornáveis para transporte 

Kg 300 R$6,45 R$ 1.935,00 

10 
— 

CENOURA, de 1a qualidade, peso médio de 
120g a 180g., embalagem secundária: caixas 
plásticas ou de madeira ou de papelão. 

Kg 500 R$6,85 R$3.425,00 

11 

CHEIRO VERDE, Com folhas lisas, viva e 
viçosa de cor verde brilhante, de tamanho 
uniforme e típico da variedade livres de 
resíduos. 

Maço 300 R$ 4,20 R$ 1.260,00 

12 

COUVE, com folhas firmes, viçosas, de cor 
verde brilhante, com coloração e tamanhos 
uniformes e típicos da variedade, livres de 
resíduos de fertilizantes, da colheita recente. 

Maço 300 R$ 4,20 R$ 1.260 00 

13 

FRANGO, inteiro, resfriado, sem miúdos, sem 
tempero, embalado individualmente em sacos 
plásticos de polietileno resistente, com 
aproximadamente 2 kg por frango, com a 
marca do fabricante do produto e registro nos 
Órgãos de Inspeção Sanitária. Sem formação 
de cristais de gelo, sem água dentro da 
embalagem ou do frango, consistência firme, 
não amolecida, e cor característicos, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas; 
cheiro agradável, pele lisa, macia e clara (entre 
amarelo e branco). As especificações de 
qualidade do produto seguem a Legislação da 
Vigilância Sanitária e recomendações do 
Ministério da Agricultura - SIM ou SIE. 

Kg 3000 R$ 17,60 R$ 52.800,00 

14 
LARANJA, tamanho médio, no ponto 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas livres de resíduos de fertilizante. 

Dz 500 R$ 6,75 R$ 3.375,00 

15 
LIMÃO, tamanho médio, no ponto maturação, 
sem ferimentos ou defeitos, sem manchas 
livres de resíduos de fertilizante. 

Dz 300 R$ 7,56 R$ 2.268,00 
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16 
MACAXEIRA, fresca, minimamente 
processada e higienizada, com as 
características organolépticas mantida; 

Kg 500 R$ 4,80 R$ 2.400,00 

17 
MAMÃO, fresco, mantendo as características 
organolépticas, com 70% de maturação, sem 
ferementos, livres de residuos de fertilizantes. 

Kg 500 R$ 4,99 R$ 2.495,00 

18 
MAXIXE, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
machucado, livres de resíduos de fertilizantes; 

Unid 300 R$ 1,78 R$ 534,00 

19 
MELANCIA, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes; 

Unid 500 R$22,10 R$ 11.050,00 

OVOS, cor branca, cartela com 30 unidades; Cr 600 R$ 17,55 R$ 10.530,00 

20 OVOS, cor vermelho, carteia com 30 unidades; Cr 600 R$ 18,05 R$ 10.830,00 

21 

PEPINO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Kg 500 R$ 4,35 R$ 2.175,00 

22 
PIMENTÃO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes; 

Kg 300 R$ 7,00 R$ 2.100,00 

23 
._, 

QUIABO, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, livres de resíduos de 
fertilizantes. 

Dz 300 R$ 1,85 R$ 555,00 

24 
REPOLHO, tamanho médio, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, livre de resíduos de 
fertilizantes. 

Kg 500 R$ 7,95 R$ 3.975,00 

25 

TOMATE, tamanho médio a grande, de 
primeira, com aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, com coloração uni-forme e brilho. 

Kg 500 R$ 7,20 R$ 3.600,00 

26 

VINAGREIRA, com folhas viçosas, com 
coloração e tamanho uniformes e típicos da 
variedade, livres de residuos de fertilizantes, 
de colheita recente. 

Maço 300 R$ 3,30 R$ 990,00 

27 
CHUCHU, tamanho médio, no ponto maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de 
fertilizante. 

Kg 300 R$ 6,25 R$ 1.875,00 
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28 
CORAÇÃO BOVINO resfriado, embalado em saco plástico 
transparente, capacidade para 5 kg, Embalado no dia da 
entrega e validade de 5 dias. 

Kg 2000 R$ 21,55 R$ 43.100,00 

29
CARNE BOVINA, de 2° qualidade, magra, moída. 
resfriada, embalada em saco plástico transparente, 
capacidade para 5 kg, Embalado no dia da entrega e 
validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 35,20 R$ 105.600 00 

30 
CARNE BOVINA de 2° qualidade ( com osso). resfriada, 
embalada em saco plástico transparente, capacidade para 
5 kg, Embalado no dia da entrega e validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 35,20 R$ 105.600,00 

31 

CARNE BOVINA, de 1° qualidade, bife, sem osso, sem 
gordura ou pele. resfriada, embalada em saco plástico 
ransparente, capacidade para 5 kg, Embalado no dia da 
entrega e validade de 5 dias. 

Kg 3000 R$ 40 10 R$ 120.300 00 

32 

Polpa de Frutas sabor cajú, congelada, preparada com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais 
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar acondicionada 
em embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13 15 R$ 10.520 00 

33 

Polpa de Frutas sabor goiaba, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13,15 R$ 10.520,00 

34 

Polpa de Frutas sabor acerola, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 13,15 R$ 10.520,00 

35 

Polpa de Frutas sabor cajá, congelada, preparada com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais 
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar acondicionada 
em embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 15,50 R$ 12 400,00 

35 

Polpa de Frutas sabor Maracujá, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos 
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com peso 
líquido de 01 Kg, 

Kg 800 R$ 18,20 R$ 14.560,00 

VALOR TOTAL R$583.397,00 
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FREDISON DE SOUSA FONSECA 

CNPJ: 22.828.406/0001-08 

Fredison de Sousa Fonseca 

RG n° 0453012520123 SESP/MA 

CPF n° 482.493.943-72 

Proprietário 
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