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Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 000016106 ABACAXI PEROLA UN 333.0000C

Especificação: Abacaxi tipo (pérola) de polpa amarela de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00002 000016631 ABOBORA MORANGA kG 131.0000C

Especificação: Abobora (moranga) madura de primeira, casca lisa, sem danos ou sinais de apodrecimento.

00003 000013732 ABOBRINHA MENINA kG 98.0000C

Especificação: Abobrinha menina de primeira, tamanho médio uniforme, cor uniforme e com brilho característico, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem ferimentos, livre de 
terras e outros componentes estranho

00004 000013851 ALFACE VERDE LISA UN 275.0000C

Especificação: Alface verde, lisa, tipo extra, higienizada, tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de 
resíduos, de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio de transporte.

00005 000013852 ALHO BRANCO NACIONAL kG 64.0000C

Especificação: ALHO BRANCO NACIONAL  tipo extra de 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de Origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas acondicionada em embalagens próprias.

00006 000016107 BANANA PRATA kG 2.107.0000C

Especificação: Banana prata madura, em pencas, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.

00007 000018743 BATATA INGLESA kG 318.0000C

Especificação: BATATA INGLESA lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.

00008 000020702 BETERRABA-2 kG 223.0000C

Especificação: BETERRABA-2  firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.

00009 000020703 BROCOLIS-3 UN 158.0000C

Especificação: BROCOLIS-3 comuns, em unidades de tamanho médio, íntegros, não amarelados ou murchos, em perfeita condição de apresentação.
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00010 000014771 CARA EXTRA kG 106.0000C

Especificação: CARA EXTRA- tipo extra, firme intacto, sem lesões de origem físicas, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, 
isento de sujidades, parasitas e larvas.

00011 000013857 CEBOLA BRANCA GRAUDA kG 142.0000C

Especificação: Cebola de cabeça graúda branca, compacta e firme, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvidas, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

00012 000018684 CEBOLINHA UN 70.0000C

Especificação: Cebolinha molho aproximadamente 0,50 grs folhas lisas, frescas, firmes e viçosas de coloração verde.

00013 000002526 CENOURA-1 kG 378.0000C

Especificação: Cenoura sem rama, fresca, compacta e firme sem lesões de origem físicas, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas.

00014 000020707 CHUCHU-1 kG 171.0000C

Especificação: CHUCHU-1 extra firme e intacto, sem lesões de origem física, rachaduras, cortes-tamanho e conformação uniforme.

00015 000018858 COUVE-FLOR UN 111.0000C

Especificação: COUVE-FLOR- cabeça tamanho médio sem presença de folhas, larvas e sujidades e lesões de origem física

00016 000020454 GOIABA VERMELHA. kG 305.0000C

Especificação: Goiaba vermelha, de 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem desenvolvida, isenta 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 transportada de forma adequada, apresentando grau de amadurecimento ideal para consumo. Transportados deforma adequadas

00017 000005365 INHAME - 01 kG 116.0000C

Especificação: INHAME - cabeça sem ferimentos ou defeitos, mantendo as características organolépticas.

00018 000013750 KIWI -1 kG 123.0000C

Especificação: Kiwi tipo nacional, novo de 1ª qualidade, maduro (grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas de consumo, limpo, bem formado e definido, aroma e cor da espécie e da variedade, sem manchas ou defeitos na casca.

00019 000014718 LARANJA PERA EXTRA kG 1.583.0000C
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Especificação: Laranja pêra, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta.

00020 000013871 LIMAO TAHITI TIPO EXTRA kG 88.0000C

Especificação: Limão Tahiti tipo extra em tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.

00021 000022331 MACA FUGI kG 1.068.0000C

Especificação: Maçã fugi Tamanho, cor e com formação uniforme, bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos oriundo do manuseio e transporte.

00022 000017565 MACA GALA kG 1.120.0000C

Especificação: Maçã vermelha gala, tamanho, cor e Conformação uniforme, bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte

00023 000014720 MAMAO FORMOSO EXTRA kG 285.0000C

Especificação: Mamão Formosa tipo extra, de primeira ,in natura apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo com ausência de sujidades parasitas e larvas.

00024 000002527 MANDIOCA kG 152.0000C

Especificação: Mandioca produto com casca deve ser entregue isento de lesões de origem física oriundos do manuseio, e sem excesso de sujidades e terra.

00025 000016112 MANGA PALMER ESPECIAL kG 215.0000C

Especificação: Manga Palmer Graúda de forma alongada, arredondada, polpa carnosa, suculenta comestível, de coloração amarelo-avermelhada.

00026 000018729 MARACUJA AZEDO kG 115.0000C

Especificação: Maracujá azedo em tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.

00027 000015722 MELANCIA REDONDA GRAUDA kG 2.142.0000C

Especificação: Melancia graúda de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas

00028 000017880 MELAO - kG 515.0000C

Especificação: Melão Fruta de formato oval com casca amarela, polpa suculenta de cor verde clara.

00029 000008708 MORANGO CX 170.0000C

Especificação: Morango, in natura, 1º qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e 
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intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.  Para consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 (cinco) dias antes do 
vencimento BANDEJAS. Caixa no Tamnho mínimo de 250grs.

00030 000016110 OVOS BRANCOS DZ 280.0000C

Especificação: Ovos brancos, peso unitário 50 gramas, dispostos em caixa de papelão. Produto não deverá apresentar-se com sujidades, trincados ou quebrados, a data de 
validade deve estar descrita na embalagem.

00031 000018741 PEPINO COMUM kG 91.0000C

Especificação: Pepino comum, tipo extra, tamanho uniforme, características organolépticas (cor, sabor, aspecto) adequadas ao produto.

00032 000013876 PERA NACIONAL TIPO EXTRA kG 218.0000C

Especificação: Pêra nacional tipo extra nova, grau médio de amadurecimento que lhe permita suportar a manipulação transporte e conservação em condições adequadas de 
consumo as mesmas devE

00033 000014721 PIMENTAO VERDE EXTRA A kG 36.0000C

Especificação: Pimentão verde de 1ª qualidade, Íntegro e firme, com grau de maturação adequada, tamanho médio, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos 
estranhos e umidade. Transportadas de forma adequada

00034 000022330 QUIABO. kG 91.0000C

Especificação: Quiabo tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes

00035 000018742 REPOLHO VERDE kG 116.0000C

Especificação: Repolho verde, liso fresco, tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, livre de resíduos de fertilizantes.

00036 000018722 SALSA UN 56.0000C

Especificação: Salsa molho aproximadamente 0,50 grs folhas lisas, frescas, firmes e viçosas de coloração verde.

00037 000002533 TOMATE-1 kG 383.0000C

Especificação: Tomate, tamanho médio e grande, de primeira com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração 
uniforme e brilho.

00038 000017134 UVA ITALIA kG 250.0000C

Especificação: Uva tipo Itália de 1ª qualidade, madura, com casca, sã e coloração uniforme.

00039 000002534 VAGEM-1 kG 129.0000C
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Especificação: Vagem tipo extra, rasteira, fresca, tamanhos uniformes, livre de mofos ou sinais de apodrecimentos

Observações:Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hortifrutigranjeiros para uso das Secretarias Municipais de Educação, 
Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, Governo e Políticas Sociais do Município de Córrego Fundo/MG.
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