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Item
Cód.
Item

Excl.
ME-EPP

Descrição Unid.
Intervalo

Mín.
Quan�dade

Valor
Orçado

Valor
Total

1 Sim

Abacaxi �po (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.

UN R$ 0,01 705 R$ 3,76
R$

2.653,15

2 Sim
Abobora (moranga) madura de primeira, casca lisa, sem danos ou sinais
de apodrecimento. Coloração caracterís�ca do produto.

kG R$ 0,01 261 R$ 3,17 R$ 828,24

3 Sim
Abobrinha menina de primeira, tamanho médio uniforme, cor uniforme
e com brilho caracterís�co, intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem
ferimentos, livre de terras e outros componentes estranhos.

kG R$ 0,01 196 R$ 2,45 R$ 479,55

4 Sim

Alface verde, lisa, �po extra, higienizada, tamanho e coloração uniforme
devendo ser bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material
terroso, livre de resíduos, de fer�lizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos �sicos oriundos do manuseio de transporte.

UN R$ 0,01 590 R$ 1,71
R$

1.008,90

5 Sim

Alho branco nacional �po extra de 1ª qualidade, compacto e firme, sem
lesões de Origem �sica ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas
acondicionada em embalagens próprias.

kG R$ 0,01 129 R$ 20,33
R$

2.622,57

6 Sim
Banana prata madura, em pencas, tamanho e coloração uniforme, com
polpa firme e intacta, sem danos �sicos oriundos do manuseio e
transporte

kG R$ 0,01 4495 R$ 2,39
R$

10.758,03

7 Sim

Batata inglesa, lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos �sicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de
resíduos de fer�lizantes, transportada de forma adequada

kG R$ 0,01 655 R$ 2,60
R$

1.700,82

8 Sim

Beterraba firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos �sicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de
resíduos de fer�lizantes, transportada de forma adequada

kG R$ 0,01 465 R$ 1,91 R$ 888,15

9 Sim
Brócolis comuns, em unidades de tamanho médio, íntegros, não
amarelados ou murchos, em perfeita condição de apresentação.

UN R$ 0,01 340 R$ 2,00 R$ 678,87

10 Sim
Cará �po extra, firme intacto, sem lesões de origem �sicas, perfurações
e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas, isento de sujidades, parasitas e larvas.

kG R$ 0,01 313 R$ 3,20
R$

1.000,56

11 Sim
Cebola de cabeça graúda branca, compacta e firme, sem lesões de
origem �sica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvidas, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

kG R$ 0,01 292 R$ 3,49
R$

1.020,05

12 Sim
Cebolinha molho aproximadamente 50 grs folhas lisas, frescas, firmes e
viçosas de coloração verde.

MOLHO R$ 0,01 170 R$ 0,89 R$ 151,30

13 Sim
Cenoura sem rama, fresca, compacta e firme sem lesões de origem
�sicas, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvidas.

kG R$ 0,01 775 R$ 2,26
R$

1.754,08

14 Sim
Chuchu extra firme e intacto, sem lesões de origem �sica, rachaduras,
cortes-tamanho e conformação uniforme.

kG R$ 0,01 322 R$ 2,43 R$ 781,39

15 Sim
Couve-flor cabeça tamanho médio sem presença de folhas, larvas e
sujidades e lesões de origem �sica.

UN R$ 0,01 250 R$ 4,60
R$

1.149,17

16 Sim

Goiaba vermelha, de 1ª qualidade, com caracterís�cas bem definidas,
sã, inteira e limpa, devendo ser bem desenvolvida, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos �sicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos de fer�lizantes, devendo ser
transportada de forma adequada, apresentando grau de
amadurecimento ideal para consumo. Transportados deforma
adequadas

kG R$ 0,01 650 R$ 9,15
R$

5.949,67

17 Sim Inhame de cabeça sem ferimentos ou defeitos, mantendo as kG R$ 0,01 336 R$ 3,43 R$



caracterís�cas organolép�cas. 1.152,48

18 Sim

Kiwi �po 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.

kG R$ 0,01 148 R$ 13,63
R$

2.017,24

19 Sim
Laranja pêra, fresca, livre de resíduos de fer�lizantes, sujidades,
parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.

kG R$ 0,01 3415 R$ 1,79
R$

6.124,23

20 Sim
Limão Tahi� �po extra em tamanho e coloração uniforme com polpa
firme e intacta, sem danos �sicos oriundos do manuseio e transporte

kG R$ 0,01 166 R$ 4,33 R$ 718,78

21 Sim
Maçã fugi Tamanho, cor e com formação uniforme, bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos �sicos oriundo do
manuseio e transporte

kG R$ 0,01 2255 R$ 9,29
R$

20.956,47

22 Sim
Maçã vermelha gala, tamanho, cor e Conformação uniforme, bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos �sicos
oriundos do manuseio e transporte.

kG R$ 0,01 2360 R$ 9,29
R$

21.932,27

23 Sim

Mamão Formosa �po 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.

kG R$ 0,01 552 R$ 2,60
R$

1.433,36

24 Sim
Mandioca produto com casca deve ser entregue isento de lesões de
origem �sica oriundos do manuseio, e sem excesso de sujidades e terra.

kG R$ 0,01 325 R$ 3,33
R$

1.082,25

25 Sim
Manga Palmer Graúda de forma alongada, arredondada, polpa carnosa,
suculenta comes�vel, de coloração amarelo-avermelhada.

kG R$ 0,01 230 R$ 4,89
R$

1.125,47

26 Sim
Maracujá azedo em tamanho e coloração uniforme com polpa firme e
intacta, sem danos �sicos oriundos do manuseio e transporte.

kG R$ 0,01 230 R$ 6,26
R$

1.439,80

27 Sim

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.

kG R$ 0,01 4305 R$ 2,43
R$

10.446,80

28 Sim
Melão Fruta de formato oval com casca amarela, polpa suculenta de cor
verde clara.

kG R$ 0,01 280 R$ 4,09
R$

1.146,13

29 Sim

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

Band. R$ 0,01 315 R$ 5,10
R$

1.605,45

30 Sim
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.

DZ R$ 0,01 527 R$ 5,08
R$

2.677,16

31 Sim
Ovos caipiras, 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.

DZ R$ 0,01 182 R$ 7,83
R$

1.425,06

32 Sim
Pepino comum, �po extra, tamanho uniforme, caracterís�cas
organolép�cas (cor, sabor, aspecto) adequadas ao produto.

kG R$ 0,01 173 R$ 3,18 R$ 550,14

33 Sim

Pêra nacional �po extra nova, grau médio de amadurecimento que lhe
permita suportar a manipulação transporte e conservação em condições
adequadas de consumo as mesmas deverão ser sãs sem rupturas e ou
pancadas na casca.

kG R$ 0,01 415 R$ 8,99
R$

3.732,23

34 Sim

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.

kG R$ 0,01 84 R$ 3,26 R$ 274,12

35 Sim
Quiabo tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas, livres de resíduos de fer�lizantes

kG R$ 0,01 90 R$ 6,96 R$ 626,70

36 Sim
Repolho verde, liso fresco, tamanho e coloração uniforme, firme e
intacto, sem lesões de origem �sica, perfurações e cortes, livre de
resíduos de fer�lizantes.

kG R$ 0,01 222 R$ 1,83 R$ 406,26

37 Sim
Salsa molho aproximadamente 50 grs folhas lisas, frescas, firmes e
viçosas de coloração verde.

MOLHO R$ 0,01 115 R$ 0,90 R$ 103,12

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

kG R$ 0,01 785 R$ 3,30
R$

2.590,50

39 Sim Uva �po Itália de 1ª qualidade, madura, com casca, sã e coloração
uniforme.

kG R$ 0,01 250 R$ 12,30 R$
3.074,17



40 Sim
Vagem �po extra, rasteira, fresca, tamanhos uniformes, livre de mofos
ou sinais de apodrecimentos

kG R$ 0,01 171 R$ 7,25
R$

1.239,18

TOTAL GERAL R$ 121.303,85


