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SOLICITAÇÃO DE DESPESA 
 
 
 
Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação dos itens abaixo discriminados 
necessários a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO QUE OFERTEM A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-
ESCOLA), ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL BAGRE-PARÁ. 
 
JUSTIFICATIVA: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE ENSINO QUE OFERTEM A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA), ENSINO 
FUNDAMENTAL E EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BAGRE-PARÁ. 
 
Item Quant. Und. DESCRIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO AGRICULTURA FAMILIAR 
01 3600 KG ABOBORA OU JERIMUM - sem descontinuidade ou brocada de cor característica 

firme ao toque casca lisa e brilhante com pouco talo e sem nenhuma alteração 
característica da presença de microrganismo. 

02 500 MÇ ALFACE- aspecto firme brilhante sem descontinuidades, cor e cheiro característico. 
Folhas limpas colhidas no dia da entrega, sem nenhuma alteração característica da 
presença de microrganismos ou transporte inadequado de apresentação em maço 
grande com mínimo de três pés higienicamente embaladas. 

03 5500 KG BANANA PRATA – de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com cascas 
sãs, sem rupturas, com tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos, isenta de partes 
pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

04 700 MÇ CEBOLINHA - aspecto firme brilhante sem descontinuidades, cor e cheiro 
característico. Folhas limpas colhidas no dia da entrega, sem nenhuma alteração 
característica da presença de microrganismos ou transporte inadequado de 
apresentação em maço grande higienicamente embaladas em maços de 100g. 

05 700 MÇ COENTRO - aspecto firme brilhante sem descontinuidades, cor e cheiro 

característico. Folhas limpas colhidas no dia da entrega, sem nenhuma alteração 

característica da presença de microrganismos ou transporte inadequado de 

apresentação em maço grande higiebanicamente embaladas em maços de 100g. 
06 336 KG CORANTE - urucum produto preparado artesanalmente com cheiro, cor e 

consistência de pó, característicos do produto pós preparo adequado; sem 
nenhuma alteração ou cheiro forte inapropriado o consumo. 

07 700 MÇ COUVE - aspecto firme brilhante sem descontinuidades, cor e cheiro característico. 
Folhas limpas colhidas no dia da entrega, sem nenhuma alteração característica da 
presença de microrganismos ou transporte inadequado de apresentação em maço 
grande higienicamente embaladas em maços de 100g. 

08 352 KG FARINHA DE MANDIOCA - grupo de farinha seca, granulada, não podendo estar 
rançosa ou úmida. A embalagem deverá conter data de processamento, data de 
validade e quantidade do produto. Embalagem de 1kg em saco de polietileno 
transparente. 

09 15000 KG LARANJA – fruto com aspecto saudável limpo, liso, brilhante, firme, ao toque; de 
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cor cheiro e sabor característico, colhidos e entregues semi maduros ou de vez 
devidamente embalados e higienicamente transportados. Entrega no primeiro 
semestre 

10 2100 KG MACAXEIRA – Raiz sem descontinuidade ou brocada de cor característica firme ao 
toque sem nenhuma alteração característica da presença de microrganismos. 

11 7000 KG MAMÃO – fruto com tamanho preferencialmente médio ou grande aspecto 
saudável, limpo, liso, brilhante, firme ao toque: de cor, cheiro e sabor 
característico, colhidos e entregues semi madurados ou de vez; devidamente 
embalados e higienicamente transportados. 

12 19000 KG MELANCIA - fruto com aspecto saudável limpo, liso, brilhante, firme, ao toque; de 
cor cheiro e sabor característico, colhidos e entregues semi maduros ou de vez 
devidamente embalados e higienicamente transportados. Entrega no segundo 
semestre 

13 425 KG PEPINO – coloração verde, intactos, liso, com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, isentos de pontos amarelados ou escurecidos. 

14 200 KG PIMENTINHA - nova, de 1ª qualidade, com casca compacta e firme, sã, sem 
rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre 
de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos de 200g, resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

15 4000 KG POLPA DE ACAÍ - 100% natural, sem açúcar, concentrada, sem aditivo químico, 
integral. Não deverão conter corantes nem aromatizantes em sua composição. 
Deverá ser apresentada e entregue congelada, embalagem plástica de 1 kg com 
SIM (selo de inspeção municipal) e data de processamento e validade impressa na 
embalagem. Para serem entregues a partir do mês de outubro. 

16 950 KG QUEIJO - tipo comum com registro municipal, produto elaborado unicamente com 
leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, em condições adequadas 
para o consumo com embalagem de 500 gramas, contendo de data de validade. 

17 330 KG QUIABO - de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos com 
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 
Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. 

 
Bagre/PA, 01 de junho de 2021. 
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ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA 

Responsável 
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