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PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS 

ITEM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UNID. (KG/L) QUANT. EMBALAGEM V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

ABACATE 

De primeira qualidade, grau médio 

de maturação, em Kg, 

acondicionados de forma a evitar 

danos físicos, íntegros e que 

suporte as condições de transporte. 

Ausência de parasitas, sujidades, 

larvas e corpos estranhos aderidos 

à casca.  

KG 2.000 

Deverão estar 

acondicionadas 

em caixas 

plásticas vazadas 

 R$ 6,50 R$ 13.000,00 

2 

ABÓBORA 

De tamanho médio e com peso de 2 

kg, com polpa firme e intacta. 

Deverá estar com coloração 

uniforme, isento de enfermidades e 

material terroso, sem umidade 

externa, sem danos físicos, 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG 2.100 

Deverão estar 

acondicionadas 

em malha sacos 

até 20 kg 

 R$ 2,80 R$ 5.880,00 

3 

AÇAI MÉDIO TIPO B 

De primeira qualidade, deve ser 

obtido de frutos frescos, sadios, 

maduros com características 

físicas, químicas e organolépticas 

específicas do fruto. Entregue em 

embalagem de polipropileno de 1 

kg, livres de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas. Originário de 

estabelecimento com selo de 

inspeção Sanitária. 

KG 1.000 

Embalagem de 

polipropileno de 1 

kg. 

 R$ 9,00 R$ 9.000,00 

4 

BANANA REGIONAL 

Banana prata extra in natura, com 

grau de maturação adequado para o 

consumo, procedentes de espécies 

genuínas e sãs, polpa íntegra e 

firme. 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 2.000 

A entrega deste 

produto deverá ser 

realizada em 

caixas plásticas 

vazadas (tipo 

engradado). 

 R$ 6,90 R$ 13.800,00 

5 

BATATA INGLESA 

Batata inglesa escovada, com 

coloração própria, livres de danos 

mecânicos, em perfeitas condições 

de conservação e maturação. 

KG 2.000 

Deverão estar 

acondicionadas 

em malha sacos 

de até 50 kg. 
R$ 5,90 R$ 11.800,00 
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6 

BETERRABA 

In natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, fresca, casca lisa e 

firme. Isento de broto, 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 1.500 
Acondicionadas 

em sacas. 
R$ 5,50 R$ 8.250,00 

7 

CEBOLA 

Branca, compacta e firme, sem 

lesões de perfurações e cortes, 

tamanho e coloração. 

KG 1.000 

Deverão estar 

condicionadas em 

malhas sacos de 

até 20 kg. 

R$ 5,00 R$ 5.000,00 

8 

CHICÓRIA  

De boa qualidade, sem manchas 

escuras, sujidades ou picada de 

insetos e sem sinais de estarem 

murchas. Embalagem: 

Acondicionadas em caixas, de no 

mínimo de 20 kg de conteúdo útil. 

KG 800 

Deverá ser 

entregue em 

caixas plásticas 

vazadas, em 

maços de até 200 

gramas. Não 

poderão estar 

golpeadas e 

danificadas, que 

prejudiquem sua 

aparência e 

utilização. 

R$ 10,70 R$ 8.560,00 

9 

CHEIRO VERDE 

Frescas e sãs, na cor verde escuro, 

isenta de sinais de apodrecimento. 

As folhas/inflorescências deverão 

se apresentar intactas e firmes. 

Deverão estar isentas de: 

substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos a 

superfície externa, parasitos, larvas 

e outros animais, nos produtos e 

nas embalagens, sem umidade 

externa anormal, sem odor e sabor 

estranhos, sem sinal de 

amarelecimento e sem danos 

mecânicos ou causados pelo 

transporte ou pragas. 

KG 1.000 

.  

Deverá ser 

entregue em 

caixas plásticas 

vazadas, maços 

até 200g. Não 

poderão estar 

golpeadas e 

danificadas, que 

prejudiquem sua 

aparência e 

utilização. 

R$ 9,90 R$ 9.900,00 

10 

CENOURA 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. 

KG 1.200 

Transportadas em 

basquetas. A 

entrega deste 

produto deverá ser 

realizada em 

caixas plásticas 

vazadas (tipo 

engradado). 

R$ 6,50 R$ 7.800,00 
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11 

COUVE REGIONAL 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. 

KG 800 Maços de 200g R$ 9,10 R$ 7.280,00 

12 

FARINHA DE TAPIOCA 

Produzido artesanalmente a partir 

da fécula de mandioca 

(ManihotesculentaCrantz) 

purificada. 

KG 2.000 
Embalagens 

plásticas de 1kg. 
R$ 6,67 R$ 13.340,00 

13 

FRANGO CAIPIRÃO 

Resfriado ou congelado. Carne 

com aspecto próprio, não 

amolecido nem pegajoso, cor 

própria s/ manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio com 

ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. Deve conter na embalagem 

identificação do produto, prazo de 

validade. Deve conter registro no 

órgão competente e comprovação 

de serviço de inspeção SIM, SIE ou 

SIF. Manipulada em condições 

higiênicas adequadas e sem adição 

de substâncias químicas. 

KG 2.400 

Morto e tratado. 

Peso mínimo de 2 

kg.  

 

Embalagem 

primária: saco 

plástico 

individual.  

 

Embalagem 

secundaria: caixa 

de papelão 

ondulado de 

capacidade até 20 

kg. 

R$ 12,00 R$ 28.800,00 

14 

GOMA DE TAPIOCA 

Goma de coloração branca, isenta 

de matéria terrosa e parasitas, não 

podendo estar úmida, fermentada 

ou rançosa. 

KG 1.500 

Embalagem de 

polietileno 

contendo 1 kg. 

R$ 5,00 R$ 7.500,00 

15 

LARANJA 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. Livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

KG 2.500 

Acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 2,50 R$ 6.250,00 

16 

LIMÃO 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. Livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

KG 800 

Acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 3,00 R$ 2.400,00 

17 

MACAXEIRA 

Branca, compacta e firme, sem 

lesões de  

perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isenta de 

KG 2.200 

Acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 3,00 R$ 6.600,00 
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sujidades, parasitas e larvas. Livre 

de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser prioritariamente 

orgânicos e/ou agroecológicos. 

18 

MAMÃO 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. 

KG 2.400 

Acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 4,50 R$ 10.800,00 

19 

MAXIXE 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. Livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

KG 1.000 

Acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 5,00 R$ 5.000,00 

20 

MELÂNCIA 

Frutos com 70 a 80% de maturação 

climatizada, com grau de 

maturação adequado para o 

consumo, in natura extra, casca 

firme sem avarias, polpa firme de 

coloração vermelha, com aparência 

fresca e macia, procedente de 

espécie genuína e sã, fresca. 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. Livre de 

resíduos de fertilizantes, devendo 

ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

KG 8.000 

Transportadas em 

basquetas. A 

entrega deste 

produto deverá ser 

realizada em 

caixas plásticas 

vazadas (tipo 

engradado). 

R$ 2,60 R$ 20.800,00 

21 

PIMENTÃO 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. Livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

KG 1.100 

 

Deverão estar 

acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 7,00 R$ 7.700,00 
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22 

PIMENTINHA 

Coloração própria, tamanho 

uniformes, firme e compacta, livre 

de resíduos de fertilizantes, 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 1.000 

Deverão estar 

acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 
R$ 7,00 R$ 7.000,00 

23 

POLPA ACEROLA:  

Integral congelada, sabor acerola, 

sem conservantes e aditivos. 

Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento ou da legislação 

sanitária em vigor no país 

Anvisa/MS. Validade: o produto 

deve conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores á data de 

entrega. 

KG 2.300 

Embalagem 

primária: pacote 

de até 1 kg.  

 

Embalagem 

secundária: caixa 

de papelão. 

 R$ 8,00 R$ 18.400,00 

24 

POLPA DE GOIABA: 

Integral congelada, sabor goiaba, 

sem conservantes e aditivos. 

Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento ou da legislação 

sanitária em vigor no país 

Anvisa/MS. Validade: o produto 

deve conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores á data de 

entrega. 

KG 3.000 

Embalagem 

primária: pacote 

de até 1 kg.  

 

Embalagem 

secundária: caixa 

de papelão. 

R$ 8,90 R$ 26.700,00 

25 

POLPA DE MARACUJÁ 

Integral congelada, sabor maracujá, 

sem conservantes e aditivos. 

Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento ou da legislação 

sanitária em vigor no país 

Anvisa/MS. Validade: o produto 

deve conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores á data de 

entrega. 

KG 2.000 

Embalagem 

primária: pacote 

de até 1 kg.  

 

Embalagem 

secundária: caixa 

de papelão. 

R$ 9,80 R$ 19.600,00 
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26 

POLPA DE MURUCÍ 

Integral congelada, sabor murucí, 

sem conservantes e aditivos. 

Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento ou da legislação 

sanitária em vigor no país 

Anvisa/MS. Validade: o produto 

deve conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores á data de 

entrega. 

KG 2.000 

Embalagem 

primária: pacote 

de até 1 kg.  

 

Embalagem 

secundária: caixa 

de papelão. 

R$ 8,00 R$ 16.000,00 

27 

PÃO DE CHÁ 

O pão deverá ser fabricado com 

matérias primas de primeira 

qualidade, isentos de matéria 

terrosa, parasitas e em perfeito 

estado de conservação. Devem 

estar de acordo com as exigências 

da legislação sanitária em vigor no 

País Anvisa/MS. Validade: o 

produto deve conter data de 

fabricação de até 2 dias anterior à 

data de entrega. 

KG 6.000 

Embalagem 

primária: saco 

atóxico com 

pacote de até 500 

g.  

 

Embalagem 

secundária: caixa 

de papelão. 

R$ 3,00 R$ 18.000,00 

28 

QUIABO 

Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. Livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

KG 1.100 

Acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 5,00 R$ 5.500,00 

29 

TANGERINA 

Arredondado, casca de cor lisa, 

integra cor, odor, sabor próprio. 

Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície 

externa, isentos, parasitas e larvas. 

KG 1.000 

Acondicionadas 

em malha sacos 

de até 20 kg. 

R$ 5,00 R$ 5.000,00 

30 

TOMATE IN NATURA 

De 1ª qualidade, tamanho médio, 

limpos, firmes, livres de terras ou 

corpos estranhos aderentes a 

superfície externa, sem alterações 

verdes ou brotando. 

KG 1.300 

Deverá ser 

entregue em 

caixas plásticas 

vazadas (tipo 

engradado). 

R$ 5,95 R$ 7.735,00 

    
TOTAL                        R$ 333.395,00 
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