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PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO 

 

 

ITEM GENERO ALIMENTICIO KG/L V. Unitário V. Total 

1 

ABACATE 
De1ªqualidade,graumédiodematuraç

ão,emkg. 

300 R$ 7,47 R$ 2.241,00 

2 

ABÓBORA 
De tamanho médio e com peso de 2 

kg, com polpa firme e intacta. 

Deverá estar com coloração 

uniforme, isenta de enfermidades e 

material terroso, sem umidade 

externa, sem danos físicos, 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte 

600 R$ 3,22 R$ 1.932,00 

3 

AÇAI MÉDIO TIPO B 
De 1ª qualidade deve ser obtido de 

frutos frescas, 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. 

112 R$ 14,40 R$ 1.612,80 

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 

1200 R$ 7,59 R$ 9.108,00 

5 

BATATA INGLESA 
Batata inglesa escovada, com 

coloração própria, livres de danos 

mecânicos, em perfeitas condições 

de conservação e maturação.  

750 R$ 6,49 R$ 4.867,50 
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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. 

562 R$ 6,05 R$ 3.400,10 

7 

CEBOLA 
Branca, compacta e firme, sem 

lesões de perfurações e cortes, 

tamanho e coloração. 

135 R$ 5,50 R$ 742,50 

8 

CHICÓRIA 
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 

60 R$ 12,30 R$ 738,00 

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. 

60 R$ 11,38 R$ 682,80 

10 

CENOURA 
Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação 

100 R$ 7,15 R$ 715,00 

11 

COUVE REGIONAL 
Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação 

54 R$ 10,46 R$ 564,84 
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12 

FARINHA DE MANDIOCA 

CASEIRA 
Fabricada a partir de matérias 

primas limpas, isentas de matérias 

terrosa e parasitos. Não podem estar 

úmidas, fermentadas ou rançosas. 

Produto obtido pela ligeira torração 

da raladura das raízes da mandioca 

previamente descascada e lavada e 

isentas de qualquer sujidade. 

Embalagem integra de 1 kg com 

data de validade e peso liquido na 

embalagem. 

100 R$ 5,20 R$ 520,00 

13 

FARINHA DE TAPIOCA 
Produzido artesanalmente a partir 

da fécula de mandioca 

(ManihotesculentaCrantz) 

purificada. 

150 R$ 10,67 R$ 1.600,50 

14 

FRANGO CAIPIRÃO 
Resfriado ou congelado. Carne com 

aspectos 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 sub stâncias químicas. 

1200 R$ 19,20 R$ 23.040,00 

15 

GOMA DE TAPIOCA 
Goma de coloração branca, isenta 

de matéria terrosa e parasitas, não 

podendo estar úmida, fermentada 

ou rançosa.  

300 R$ 6,25 R$ 1.875,00 

16 

JAMBU 
Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação 

48 R$ 10,35 R$ 496,80 

17 

LARANJA 
Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. Livre de resíduos de 

562 R$ 2,87 R$ 1.612,94 
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fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos 

18 

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 

72 R$ 4,35 R$ 313,20 

19 

MACAXEIRA 
Branca, compacta e firme, sem 

lesões de  

Perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas. Livre 

de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser prioritariamente 

orgânicos e/ou agroecológicos 

660 R$ 3,45 R$ 2.277,00 

20 

MAMÃO 
Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação 

400 R$ 5,17 R$ 2.068,00 

21 

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 

75 R$ 5,75 R$ 431,25 

22 

MELANCIA 
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 

480 R$ 2,90 R$ 1.392,00 
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ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos 

23 

MELÃO 
Com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação 

400 R$ 2,90 R$ 1.160,00 

24 

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 

30 R$ 8,05 R$ 241,50 

25 

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 

42 R$ 7,70 R$ 323,40 

26 

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 

paísanvisa/ms.Validade: o produto 

deve conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores à data de 

entrega. 

1500 R$ 9,20 R$ 13.800,00 

27 

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 

paísanvisa/ms.Validade: o produto 

deve conter data de fabricação de 

1100 R$ 11,27 R$ 12.397,00 
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até 120 dias anteriores à data de 

entrega. 

28 

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 à data de 

entrega. 

1350 R$ 10,23 R$ 13.810,50 

29 

POLPA DE MURUCI     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 à data de 

entrega. 

1000 R$ 11,27 R$ 11.270,00 

30 

POLPA DE TAPEREBÁ Integral 

congelada, sabor taperebá, 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 à data de 

entrega.  

400 R$ 11,27 R$ 4.508,00 

31 

PÃO CHÁ 
O pão deverá ser fabricado com 

matérias primas de primeira 

qualidade, isentos de matéria 

terrosa, parasitos 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 dia anterior à data de entrega. 

180 R$ 11,12 R$ 2.001,60 
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32 

TANGERINA 
arredondado, casca de cor lisa, 

integra cor, odor, sabor próprios. 

Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas. 

300 R$ 5,75 R$ 1.725,00 

33 

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. 

90 R$ 6,54 R$ 588,60 

TOTAL GLOBAL  R$              124.056,83  

 


		2020-02-28T17:56:45-0300




