
Item Especificação Unid. SI 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª TOTAL

1

ABACATE - de boa qualidade, peso médio por unidade de 500g. Fruta com casca lisa, verde in natura, apresentando 

grau de maturação que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Não deverá apresentar danos de origem física, mecânica ou biológica que afete a sua aparência; a polpa 

deverá se apresentar intacta e firme. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 300 100 100 100 300

2

ABÓBORA MADURA – Variedade: maranhão. Qualidade: de primeira; características físicas: tamanho e coloração 

uniformes. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

3

ABOBRINHA VERDE - variedade italiana peso da unidade: aproximadamente 400 g qualidade de primeira, 

características físicas, tamanho e coloração uniforme, firme e intacto. Condições higiênicas: isentos de sujidades 

parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do manuseio e. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

4

AIPIM – Variedade: branca ou amarela. Qualidade: de primeira; características físicas: tamanho e coloração uniformes. 

Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do manuseio. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 2640 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640

5

ALFACE CRESPA - Características: folhas firmes sem áreas escuras, sem sujidade ou outros defeitos que possam 

alterar sua aparência ou qualidade. Sem danos físicos oriundos do manuseio. Produto sujeito a verificação no ato da 

entrega.

KG 1650 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1650

6

BANANA PRATA - clim extra, grau médio de amadurecimento, tamanho médio. Qualidade: de primeira; características 

físicas: tamanho e coloração uniformes. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

7

BANANA DA TERRA - grau médio de amadurecimento. Qualidade: de primeira; características físicas: tamanho e 

coloração uniformes. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

8

BATATA DOCE - graúda selecionada, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, 

típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 

conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

9

BROCOLIS – Coloração: Verde. Cabeça bem fechada Qualidade: de primeira; características físicas: tamanho e 

coloração uniformes. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440

10

COUVE MANTEIGA - apresentação fresca. Qualidade de primeira. Características físicas, tamanho e coloração 

uniforme, firme e intacto. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

11

INHAME DEDO - apresentação in natura, acondicionamento a granel. Qualidade de primeira. Características físicas: 

tamanho e coloração uniforme, e firme e intacto. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem 

danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

12

LARANJA Qualidade de primeira. Características físicas: tamanho e coloração uniforme, e firme e intacto. Condições 

higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

13

MELANCIA - tipo: graúda. Cor da polpa: vermelha. Apresentação: in natura peso da unidade: aproximadamente 10 kg 

acondicionamento: a granel qualidade: de primeira. Características físicas: tamanho e coloração uniforme firme e 

intacto. Características higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 6300 700 700 700 700 700 700 700 700 700 6300

14

MENTIRA DOCE - de ótima qualidade, íntegra produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem 

conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e 

autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e identificação do 

fornecedor e telefone, nome do produto, peso, prazo de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de 

higiene e consistência adequada. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

15

MILHO VERDE in natura, desprovido de parte da palha, espigas com tamanho médio, verdes, grãos macios, isentas 

de partes pútridas. Sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da 

entrega.

KG 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
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16

PEPINO - Variedade: comum. Apresentação: in natura. Qualidade de primeira. Características físicas: tamanho e 

coloração uniforme, e firme e intacto. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos 

oriundos do manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

17

REPOLHO - Qualidade de primeira. Características físicas: tamanho e coloração uniforme, e firme e intacto. Condições 

higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 600 100 100 100 100 100 100 600

18

TOMATE - Grau médio de amadurecimento. Qualidade de primeira. Características físicas: tamanho e coloração

uniforme, e firme e intacto. Condições higiênicas: isentos de sujidades parasitas e larvas. Sem danos físicos oriundos

do manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. KG
1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

19

VAGEM - in natura apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte isento de sujidades parasitas e larvas. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

KG 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720


