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N° Item Descrição Und. Qtd.
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ENTREGUE SALDO

1 ABOBORA MORANGA , casca firme , sem partes 
amassadas e estragadas. De boa qualidade, limpa, sem 
contaminação. Grau de amadurecimento apropriado para 
consumo. 

Kg 80

2 ABOBRINHA VERDE de boa qualidade, com casca firme, 
lisa, lustrosa e macia, aspecto fresco. Livre de três 
apodrecidas. 

Kg 70

3 ALFACE hortaliça fresca, PE de tamanho médio, com folhas 
integras de qualidade, isenta de sujidades e corpos estranhos 
aderidos a superfície externa. 

Kg 120

4 ALHO produto de boa qualidade, os dentes devem estar bem 
definidos e unidos, limpos, firmes e sem machucados  

Kg 120

5 BANANA PRATA em cachos, de qualidade, tamanho 
pequeno a médio, grau médio de amadurecimento, com 
cascas sãs, sem rupturas. Ausência de corpos estranhos 
aderidos a casca. 

Kg 1700

6 BETERRABA  tamanho médio, firme, isenta de sujidades e 
corpos estranhos aderidos a casca,de coloração vermelho 
vivo, com pele lisa. Grau de amadurecimento apropriado para 
consumo. 

Kg 200

7 BOLO OU BROA caseira, media de 50g cada pedaço, 
produtos com boa qualidade, de massa macia e aerada. 
Serão rejeitados os que não apresentarem ponto de cocção 
adequado, queimado, amassado, com aspecto de massa 
crua. 

Kg 400

8 BROCOLIS isentos de sujidades ou corpos estranhos e sem 
danos por lesão de origem física, mecânica ou biológica. 

Kg 70
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9 CAFÉ  torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração 
castanho escuro. Embalado em embalagens apropriadas, 
pacotes de 500g etiquetado constando dados do produto: 
Nome, ingredientes, data de fabricação, data de validade, 
peso; dados do fabricante: Nome, CPF, endereço.  

Kg 200

10 CEBOLA DE CABEÇA de qualidade, sem réstia, seca, nova, 
tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.  

Kg 150

11 CEBOLINHA maço de tamanho médio, fresco, folhas de 
coloração verde escura, sem folhas amarelas e apodrecidas. 
(com media de 10 folhas). 

Molho 200

12 CENOURA Tamanho médio, coloração laranja, fresca, sem 
amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento 
apropriado para consumo. 

Kg 350

13 CHUCHU verde, novo, de qualidade, sem rachaduras e 
machucados. 

Kg 70

14 COUVE- FLOR Tamanho médio, flores íntegras e 
esbranquiçadas, sem partes estragadas. Grau de 
amadurecimento apropriado para consumo. 

Kg 80

15 COUVE isenta de sujidades ou corpos estranhos e sem 
danos por lesão de origem física, mecânica ou biológica. 

Kg 170

16 FEIJÃO VERMELHO novo, limpo, de qualidade, livre de 
parasitas e fragmentos estranhos, tamanho e formatos 
naturais, maduros e secos, embalagem própria que não 
permita contaminação contendo 1 kg. 

Kg 1200

17 FUBA de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de 
milho sãos e maduros.Pó fino tipo "fubá mimoso". Isento de 
sujidades, umidade e materiais estranhos.Embalagem 
plástica,  etiquetada constando dados do produto: Nome, 
data de fabricação, data de validade, peso; dados do 
fabricante: Nome, CPF, endereço. Pacote de 1 Kg. 

Kg 250

18 GOIABA de qualidade e sem defeitos grosseiros, como 
rachaduras, perfurações e cortes. Com aspecto, aroma e 
sabor típicos do produto. Aspecto fresco. Com grau de 
amadurecimento próprio para o consumo. 

Kg 1500

19 HORTELÃ aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau 
de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. 
Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, 
sem terras aderentes, sujidades, parasitas, larvas e 
defensivos agrícolas. 

Molho 15



20 INHAME  Tamanho pequeno a médio, tenra,  casca íntegra 
sem amassados e estragados. Grau de amadurecimento 
apropriado para consumo. 

Kg 300

21 LARANJA tamanho pequeno a médio, casca de coloração 
alaranjada, lisa, suculenta, sem amassados e partes 
estragadas. Grau de amadurecimento ideal para consumo. 

UN 1000

22 LIMÃO não apresentar alteração de coloração, estar 
machucado, perfurado e muito maduro. 

UN 50

23 MANDIOCA de boa qualidade, para consumo humano, raízes 
grandes, no grau normal de evolução, fresca, com casca 
inteira, sem rupturas, não fibrosa, livre de terra e corpo 
estranho. 

Kg 140

24 MARACUJA não apresentar problemas de coloração, estar 
machucado, perfurado, não estar muito maduro e nem muito 
verde. 

Kg 50

25 PIMENTÃO Tamanho pequeno a médio, coloração 
esverdeada a mesclada de esverdeado com vermelho,sem 
partes apodrecidas, Grau de amadurecimento apropriado 
para consumo. 

Kg 60

26 REPOLHO VERDE tamanho médio, limpo e novo, coloração 
verde claro a escuro, fresco, folhas integras e presas, sem 
partes apodrecidas e presas. 

Kg 150

27 ROSQUINHA DE NATA fresca, sem bolor ou fungo, em 
embalagens de 1 kg, etiquetada constando dados do produto: 
Nome, ingredientes, data de fabricação, data de validade, 
peso; dados do fabricante: Nome, CPF, endereço. 

Kg 550

28 SALSINHA aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau 
de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. 
Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, 
sem terras aderentes, sujidades, parasitas, larvas e 
defensivos agrícolas. 

Molho 70

29 TOMATE produto fresco e com grau de maturação 
intermediaria. Apresentar odor agradável, consistência firme, 
não apresentar perfurações, machucados ou manchas. 

Kg 300
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