
 
 
 
 
 
 
 

 

Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO 
CNPJ: 32.165.706/0001-08 
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000 

 
Extrato Ata de Registro de Preços 

 
CHAMAMENTO Nº 001/2022 

 
Processo Administrativo nº 3298/2021 

 
Órgão Gestor: Município de Sumidouro/RJ. 
 
Objeto: “EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS”.  
 
Validade: 06 (seis) meses, ou seja, de 04/03/2022 a 04/09/2022. 
 
Registra-se o(s) preço(s) da(s) Associação(ões) vencedora(s) conforme segue abaixo: 
 

Setor: 1 Sec. Educação     Ata Nº:  022/2022 
Dot.: Nº 1701.1236500212.050-3390.30.00      

Firma: 1 Associação de Apicultores e Meliponicultores de Sumidouro (AAPMELS) 
CNPJ: 10.628.792/0001-05    -    IE:     -    Tel:  
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT Valor Unit Valor Total  

01 

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

KG 1.304 3,03 3.951,12 

02 

ABOBRINHA VERDE,  De primeira, tamanho médio, uniforme, 
tenra, cor uniforme de verde claro a verde médio e com brilho, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem 
ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos 
aderentes a superfície externa 

KG 726 2,20 1.597,20 

03 

AGRIÃO, MÓLHO DE 300G, In Natura, maço, com folhas 
integras, livres de fungos; transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas, íntegras, 
sem traço de descoloração ou manchas. Deverá ser 
transportado em carros higienizados em temperatura ambiente. 

MLH 582 2,95 1.716,90 

04 

AIPIM: Extra. Deverá estar fresco, isentos de enfermidades, 
resíduos fertilizantes e umidade externa anormal. Livres da 
maior parte possível de terra aderente à casca. Não serão 
tolerados efeitos externos ou internos que prejudiquem o 
consumo. 

KG 108 2,78 300,24 

05 

BANANA, tipo prata. Qualidade Exigida: 1ª, Peso Aproximado 
[unitário]: 90g, tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo 
Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 
(cinco) dias antes do vencimento. Características: Produto 
selecionado com polpa firme e intacta, devendo ser maduro e 
entre maduro, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 10.061 2,62 26.359,82 

06 

BATATA DOCE, de tamanho regular de 1ª qualidade - roxa de 
primeira qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, 
fresca compacta e firme, sem lesões de origem rachaduras e 
cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseios 
e transporte, devendo, ser bem desenvolvidas. 

KG 1.020 2,60 2.652,00 

07 
BERGAMOTA (tangerina), tipo ponkan (ou poncã), graúda, 
casca lisa, firme, sem ceder à pressão dos dedos, ponto certo 
de maturação. 

KG 3.628 3,77 13.677,56 

08 

BETERRABA, tipo sem folhas, classificação extra, Tamanho e 
Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento, 
Características: Produto selecionado consistente ao toque e 
isento de partes amassadas ou batidas.  

KG 1.536 2,88 4.423,68 
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09 

BRÓCOLIS AMERICANO, tamanho graúdo, de 1ª qualidade, 
compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. Unidade de 700g 

UNID 2.596 3,53 9.163,88 

10 CAQUI de primeira qualidade, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. KG 1.670 6,06 10.120,20 

11 

CHUCHU - tamanho médio, lavado, coloração uniforme; 
isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física ou mecânica. 

KG 1.445 1,49 2.153,05 

13 

COUVE-FLOR tamanho graúda, de primeira, cor creme, classe 
6 , isenta de folhas e com talo máximo de 3 cm. Deve 
apresentar as características do cultivar bem definidas, estar 
fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com 
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, 
pragas e doenças e estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. 

KG 1.572 2,11 3.316,92 

14 

GOIABA VERMELHA; fresca; de primeira; com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprio; com polpa firme e intacta; tamanho, 
coloração e formação uniformes; devendo ser bem 
desenvolvida e madura; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

KG 4.279 5,00 21.395,00 

15 

INHAME, tamanho e coloração uniformes, firme e compacto, 
isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

KG 1.374 3,00 4.122,00 

16 

LARANJA PERA in natura extra, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, com grau de maturação adequado para o 
consumo, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 3.937 2,22 8.740,14 

17 

REPOLHO BRANCO in natura extra, fresco, firme, odor 
característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

kg 682 2,62 1.786,84 

18 

TOMATE: Com aspecto globoso, cor vermelha, classificada 
como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, 
sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

KG 805 6,11 4.918,55 

19 

VAGEM: classificação extra, Tamanho e Coloração: Uniformes, 
Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 5 (cinco) dias antes do vencimento, Características: 
Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes 
amassadas ou batidas. 

KG 852 4,73 4.029,96 

    Total >> 124.425,06 
      

Setor: 1 Sec. Educação     Ata Nº:  023/2022 
Dot.: Nº 1701.1236500212.050-3390.30.00      

Firma: 2 Associação dos Produtores Rurais e Moradores de Dona Mariana (APRUDMA) 
CNPJ: 02.144.700/0001-85    -    IE:     -    Tel:  
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT Valor Unit Valor Total  

01 

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

KG 1.300 3,03 3.939,00 

07 
BERGAMOTA (tangerina), tipo ponkan (ou poncã), graúda, 
casca lisa, firme, sem ceder à pressão dos dedos, ponto certo 
de maturação. 

KG 3.628 3,77 13.677,56 

10 CAQUI de primeira qualidade, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. KG 3.178 6,06 19.258,68 
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12 

COUVE MANTEIGA EXTRA. MÓLHO DE 400G, in natura, 
fresco, com coloração e tamanhos uniformes típicos da 
variedade, com folhas firmes, talos  viçosos,  sem sujidades,  e 
isento de parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos, 
decorrentes do transporte e manuseio ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência ou qualidade.  

MLH 3.178 1,40 4.449,20 

18 

TOMATE: Com aspecto globoso, cor vermelha, classificada 
como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, 
sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

KG 800 6,11 4.888,00 

    Total >> 46.212,44 
 
 
 

Sumidouro, 04 de março de 2022. 
 
 
 
 

ELIÉSIO PERES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 


