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ANEXO I AO PROCESSO Nº 007/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. 

 

RELAÇÃO DOS PRODUTOS E PREÇO DE REFERÊNCIA 

 
Item Alimento Quantidade Tipo Unidade Embalagem Descrição técnica/observações Valor Unitário 

01 Abobora Moranga 420 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa Plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme; isenta de 
material terroso, umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

1,85 

02 Abobrinha 200 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa Plástica Fresca, de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. 

2,15 

03 Alface crespa 500 pés In Natura Pés/unidade Caixa Plástica  Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme (folhas verdes); 
devendo ser bem desenvolvida; firme e 
intacta; isenta de material terroso, 
umidade externa anormal, resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

2,04 

04 Alho 100 kg. In Natura Saco plástico 
com 1 KG. 

Caixa Plástica Bulbo inteiriço, de primeira qualidade; 
firme e intacta; sem lesões de origem 
físicas ou mecânicas, rachaduras ou 
perfurações; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida; isento de sujidades. 

18,70 
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05 Banana Prata 2000 kg. In Natura Caixa com 
aprox.22 kg. 

Caixa Plástica Em pencas, de primeira qualidade, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras, com polpa firme e intacta, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. 

3,75 

06 Beterraba 300 kg. In Natura Caixa de 20 
kg 

Caixa Plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme; isenta de 
material terroso, umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

3,10 

07 Cebolinha  fresca 300 molhos In Natura Maço com 
200g em 
saco plástico 
 

Caixa Plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme (folhas verdes); 
devendo ser bem desenvolvida; firme e 
intacta; isenta de material terroso, 
umidade externa anormal, resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

2,07 

08 Chuchu 400 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 22 kg  

Caixa Plástica De primeira qualidade,  tamanho e 
coloração uniforme, livre de 
enfermidades, materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

2,08 

09 Couve 300 molhos. In Natura Maço com 
aprox.500 g. 

Caixa Plástica 
ou saco 
plástico. 

Folhas verdes escuras, sem pulgão, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida; firme e 
intacta, livre de enfermidades, 
materiais terrosos, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio ou 
transporte; isenta de parasitas, 
sujidades , larvas e fertilizantes. 

2,10 

10 Goiaba 150 kg In Natura Saco plástico 
contendo 1kg 

Saco Plástico Madura de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações, 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes. Livre de sujidades, 
fertilizantes, parasitas ou larvas. 

9,87 

11 Limão 350 kg. In Natura Kg Caixa Plástica 
ou saco 
plástico. 

Isento de bolores, mofo, tamanho e 
coloração uniformes. 

3,40 



12 Mamão Formoso 320 kg. In Natura Kg Caixa plástica 
ou saco 
plástico. 

De primeira qualidade,; isenta de 
parasitas, sujidades , larvas; tamanho 
e coloração uniforme; com polpa firme 
e intacta; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio ou 
transporte. 

3,25 

13 Mandioca 800 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 22 kg. 

Caixa plástica  De primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniformes; livre de 
enfermidades, materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

3,04 

14 Tangerina 600 kg. In Natura Caixa com 

aprox. 22 kg. 

Caixa plástica Fresca, de primeira qualidade, tamanho 

médio, isenta de parasitas, sujidades , 
larvas e resíduos de fertilizantes; ;  
com polpa firme e intacta; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

3,20 

15 Ovo 750 dúzias. Galinha 30 unid Caixa de 
papelão 

De tamanho médio, pesando aprox. 45 
g, casca fosca e com conteúdo interno 
firme;isento de sujidades e fungos, 
acondicionadas em embalagens 
apropriadas e com prazo de validade 
de no mínimo 15 dias a partir do seu 
acondicionamento. 

5,70 

16 Pepino 100 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa plástica De primeira qualidade; isenta de 
parasitas, sujidades , larvas; tamanho 
e coloração uniforme; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

2,77 

17 Repolho 360 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa plástica Fresca, de primeira qualidade, isenta 
de parasitas, sujidades , larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

2,38 

18 Inhame 100 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg. 

Caixa plástica Intacta e firme; de primeira qualidade, 
sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, perfurações e cortes; isenta 
de parasitas, sujidades e larvas, 
devendo ser bem desenvolvida e de 
coloração e tamanho uniformes. 

4,75 

19 Maracujá 600 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 15 kg. 

Caixa plástica Maduro de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 

6,15 



uniformes. 

20 Abacate 200 kg. In Natura Caixa  com 
aprox. 20 kg. 

Caixa plástica Maduro de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes. 

5,99 

21 Pimentão 100 kg. In Natura Saco plástico 
com aprox. 1 
kg. 

Caixa plástica Fresca, de boa qualidade;compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. 

1,99 

22 Salsa  50 maços. In Natura Maço com 
200g. 

Caixa plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme(folhas verdes); 
devendo ser bem desenvolvida; firme e 
intacta;isenta de material terroso, 
umidade externa anormal, resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

1,99 

23 Tomate 730 kg. In Natura Caixa  com 
aprox. 18 kg. 

Caixa plástica De primeira qualidade; graúdo; com 
polpa firme e intacta; de tamanho e 
coloração uniformes; isento de 
enfermidades e materiais terrosos;  
sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas. 

2,79 

24 Acerola 100 kg. In Natura Saco plástico 
com aprox. 1 
kg. 

Caixa plástica Madura de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações, 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes. 

2,99 

25 Vagem 110 kg. In Natura Saco plástico 
com aprox. 1 
kg. 

Caixa plástica De boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme; isenta de enfermidades e 
materiais terrosos; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livres de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas. 

4,99 

 
 



ANEXO I AO PROCESSO Nº 007/2017, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. (RETIFICADO) 

 

RELAÇÃO DOS PRODUTOS E PREÇO DE REFERÊNCIA 

 
Item Alimento Quantidade Tipo Unidade Embalagem Descrição técnica/observações Valor Unitário 

01 Abobora Moranga 420 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa Plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme; isenta de 
material terroso, umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

1,85 

02 Abobrinha 200 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa Plástica Fresca, de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. 

2,15 

03 Alface crespa 800 pés In Natura Pés/unidade Caixa Plástica  Fresca de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme (folhas 
verdes); devendo ser bem 
desenvolvida; firme e intacta; isenta 
de material terroso, umidade externa 
anormal, resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

2,04 

04 Alho 100 kg. In Natura Saco plástico 
com 1 KG. 

Caixa Plástica Bulbo inteiriço, de primeira qualidade; 
firme e intacta; sem lesões de origem 
físicas ou mecânicas, rachaduras ou 
perfurações; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida; isento de sujidades. 

18,70 

05 Banana Prata 5000 kg. In Natura Caixa com 
aprox.22 kg. 

Caixa Plástica Em pencas, de primeira qualidade, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras, com polpa firme e intacta, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

3,75 



06 Beterraba 400 kg. In Natura Caixa de 20 
kg 

Caixa Plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme; isenta de 
material terroso, umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

3,10 

07 Cebolinha  fresca 300 molhos In Natura Maço com 
200g em 
saco plástico 

Caixa Plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme (folhas verdes); 
devendo ser bem desenvolvida; firme e 
intacta; isenta de material terroso, 
umidade externa anormal, resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

2,07 

08 Chuchu 400 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 22 kg  

Caixa Plástica De primeira qualidade,  tamanho e 
coloração uniforme, livre de 
enfermidades, materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

2,08 

09 Couve 400 molhos. In Natura Maço com 
aprox.500 g. 

Caixa Plástica 
ou saco 
plástico. 

Folhas verdes escuras, sem pulgão, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida; firme e 
intacta, livre de enfermidades, 
materiais terrosos, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio ou 
transporte; isenta de parasitas, 
sujidades , larvas e fertilizantes. 

2,10 

10 Goiaba 150 kg In Natura Saco plástico 
contendo 1kg 

Saco Plástico Madura de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações, 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes. Livre de sujidades, 
fertilizantes, parasitas ou larvas. 

9,87 

11 Limão 500 kg. In Natura Kg Caixa Plástica 

ou saco 
plástico. 

Isento de bolores, mofo, tamanho e 

coloração uniformes. 

3,40 

12 Mamão Formoso 320 kg. In Natura Kg Caixa plástica 
ou saco 
plástico. 

De primeira qualidade,; isenta de 
parasitas, sujidades , larvas; tamanho 
e coloração uniforme; com polpa firme 
e intacta; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio ou 
transporte. 

3,25 

13 Mandioca 800 kg. In Natura Caixa com Caixa plástica  De primeira qualidade, tamanho e 3,04 



aprox. 22 kg. coloração uniformes; livre de 
enfermidades, materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

14 Tangerina 750 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 22 kg. 

Caixa plástica Fresca, de primeira qualidade, 
tamanho médio, isenta de parasitas, 
sujidades , larvas e resíduos de 
fertilizantes; ;  com polpa firme e 
intacta; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio ou transporte. 

3,20 

15 Ovo 750 dúzias. Galinha 30 unid Caixa de 
papelão 

De tamanho médio, pesando aprox. 45 
g, casca fosca e com conteúdo interno 

firme;isento de sujidades e fungos, 
acondicionadas em embalagens 
apropriadas e com prazo de validade 
de no mínimo 15 dias a partir do seu 
acondicionamento. 

5,70 

16 Pepino 100 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa plástica De primeira qualidade; isenta de 
parasitas, sujidades , larvas; tamanho 
e coloração uniforme; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

2,77 

17 Repolho 360 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg 

Caixa plástica Fresca, de primeira qualidade, isenta 
de parasitas, sujidades , larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio ou transporte. 

2,38 

18 Inhame 300 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 20 kg. 

Caixa plástica Intacta e firme; de primeira qualidade, 
sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, perfurações e cortes; 
isenta de parasitas, sujidades e larvas, 
devendo ser bem desenvolvida e de 
coloração e tamanho uniformes. 

4,75 

19 Maracujá 600 kg. In Natura Caixa com 
aprox. 15 kg. 

Caixa plástica Maduro de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes. 

6,15 

20 Abacate 500 kg. In Natura Caixa  com 
aprox. 20 kg. 

Caixa plástica Maduro de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes. 

5,99 

21 Pimentão 100 kg. In Natura Saco plástico Caixa plástica Fresca, de boa qualidade;compacta e 1,99 



com aprox. 1 
kg. 
 

firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações e 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. 

22 Salsa  300 maços. In Natura Maço com 
200g. 
 

Caixa plástica Fresca de primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniforme(folhas verdes); 
devendo ser bem desenvolvida; firme e 
intacta;isenta de material terroso, 
umidade externa anormal, resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

1,99 

23 Tomate 730 kg. In Natura Caixa  com 
aprox. 18 kg. 

Caixa plástica De primeira qualidade; graúdo; com 
polpa firme e intacta; de tamanho e 
coloração uniformes; isento de 
enfermidades e materiais terrosos;  
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; 
livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 

2,79 

24 Acerola 300 kg. In Natura Saco plástico 
com aprox. 1 
kg. 
 

Caixa plástica Madura de boa qualidade, compacta e 
firme; sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachadura, perfurações, 
cortes e bolor; tamanho e coloração 
uniformes. 

2,99 

25 Vagem 300 kg. In Natura Saco plástico 
com aprox. 1 
kg. 
 

Caixa plástica De boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme; isenta de enfermidades e 
materiais terrosos; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livres de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas. 

4,99 

 


