
Unit. Total

1 Kg

6,63R$         37.128,00R$           

2 Litros
10,50R$       25.200,00R$           

3 Kg

1,45R$         2.001,00R$             

4 Kg

11,83R$       3.549,00R$             

5 Kg

2,42R$         2.226,40R$             

6 Kg
3,54R$         9.558,00R$             

7 Kg

4,12R$         3.790,40R$             

8 Kg
4,43R$         71.766,00R$           

9 Kg
3,05R$         27.450,00R$           

10 Kg
2,17R$         15.624,00R$           

11 Kg
1,42R$         15.336,00R$           

12 Kg

3,03R$         9.090,00R$             

Item Produto Anual Quant. Especificação do produto
VALOR EM (R$)

3.000

.TERMO DE REFERENCIA CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.

920

Tubérculo no estado in natura de primeira qualidade lavado ou escovado coloração uniforme, 

Isentos de sujidade, insetos, parasitas, larvas e corpos etranhos aderidos à casca.Não deve 

apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica e biologica.Embalagens contendo até 

20KG.

integra e de boa qualidade,tamanho médio, acondicionadas em basquetas de até 20 kgde 

maturação adequada

Com caracteristicas organolepticas de acordo com a fase de maturação,  de boa qualidade, 

acondicionadas em basquetas de até 20 kg

Integra e de boa qualidade,suculenta,casca fina,fase de .maturação adequada ao  consumo 

.acondicionadas em basquetas de até 20 kg

integro e de boa qualidade,tamanho médio, acondicionadas em basquetas de até 20 kg de 

maturação adequada

integra e de boa qualidade,tamanho médio, acondicionadas em basquetas de até 20 kgde 

maturação adequada

9.000

300

Produtos frescos e de boa qualidade. Folhas novas verdes ,viçosas,livre e fungos e 

sujidadesEmbalados em sacos plasticos com até 2 mçs,acondicionados em basquetas.com até 

20 maços.

Fresca e de boa qualidade.limpa,livre de sujidades Embalagem tipo rede de até 5kg, 

acondicionadas em basquetas de até 10 kg

Fresca e de boa qualidade.limpa,livre de sujidades Embalagem tipo rede de até 5kg, 

acondicionadas em basquetas de até 10 kg

920

2.700

Laranja regional

Abobora regional 

Cheiro - verde 

Macaxeira

Tangerina 

Batata inglesa

Banana (Prata ou 

Branca)

Mamão Regional,Papaia

Melancia Regional

Batata Doce

16.200

7.200

10.800

1.380

Unid.
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de primeira qualidade,em espessura média,em embalagem plastica de 1 litro,produção diaria.

  Embalagem plástica de 1k acondicionadas em caixa térmica de até 50 Kg, com prazo de 

validade de no minimo3(tres) mde fabricação.eses após a data 
5.600

Polpa de fruta ,natural 

congelada (  Acerola, 

Goiaba, Maracujá, )

Açai médio 2.400

Fresca e de boa qualidade. Integro,tamanho médio, pesando até 5 kg, acondicionadas em 

basquetas platicas de até 20 kg.



13 Kg

9,60R$         57.916,80R$           

14 Kg

10,50R$       31.500,00R$           

15 Kg
10,66R$       31.980,00R$           

16 Kg

6,05R$         5.009,40R$             

17 Kg

6,46R$         9.302,40R$             

18 Kg
10,17R$       9.153,00R$             

19 Unid.
21,50R$       774.000,00R$         

20 kg

8,25R$         4.933,50R$             

21 kg

12,25R$       45.080,00R$           

22 kg

15,83R$       7.281,80R$             

23 kg

18,50R$       13.616,00R$           

24 kg
4,75R$         11.400,00R$           

25 kg

9,75R$          2.925,00R$              

26 kg
7,75R$          3.565,00R$              

27 kg

18,75R$        22.500,00R$            

28 kg

7,50R$          9.000,00R$              

1.261.881,70R$       VALOR TOTAL ESTIMADO

Abacate Regional 1.200

Embalagem plástica de 1kg acondicionado em fardos até 30kg,  validade não inferior a 180 dias 

,tendo sido fabricada no maximo ate 30 dias da entrega.

Folhas novas verde-escura cor uniforme, llivre de fungos e sujidade acondicionadas em  basqueta 

plástica de até 20 maços.

Fresco e de boa qualidade. Tamanho médio, integra, consistência firme e livre de fungos e 

sujidade e basqueta plástica de até 10 kg.

Pescado Tambaqui,polpa congelada,com cor cheiro e sabor proprios,sem manchas esverdeadas 

, e parasitas,acondicionados em saco plastico transparente,atoxico,contendo 1 kg,com carimbo de 

inspeçãoe validade minima de 6 meses a contar da data de entrega.A rotulagemdeve apresentar 

identificação e contato do fornecedor ,nome do produto,peso,prazo de validade,informações 

nutricionais e selo de inspeção sanitaria.

integro e de boa qualidade,tamanho médio, acondicionadas em basquetas de até 20 kg

Maxixe 460

Pescado,Polpa de Peixe 1.200

Farinha de mandioca 2.400

Cariru 300

Alho 460

 Bulbo de Tamanho Médio, Integro e de primeira qualidade; Isentos de sujidade, insetos, 

parasitas, larvas e corpos etranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

origem física, mecânica e biologica. Acondicionados em caixas de papelão de até 5 kg.

Frango Caipira 3.680

Frango CAIPIRA/COLONIAL :normatizada pelo oficio circular DOI/DIPOA N 007/99 de 19/05/1999 

pelo Minis terio da Agricultura,Pecuaria e Abastecimento.Abatida   ,com pés e miudos.Deve ser 

apresentado laudo da Inspeção  Municipal atestando a qualidade do produto.

3.000

Repolho 828

Cenoura 1.440

Pimentão

Fresca e de boa qualidade. Embalagem tipo rede de até 5kg, acondicionadas em basquetas de 

até 20 kg

Fresco e de boa qualidade.casca lisa e consistente ,livre   de sujidadesmbalagem tipo rede de até 

5kg, acondicionadas em basquetas de até 20 kg

Fresco e de boa qualidade. Espécie Branca sem sujidade, parasita e larvas e embalagem plástica 

tipo basqueta de até 20 kg.

Fresco e de boa qualidade. Tamanho médio, integra, consistência firme e livre de fungos e 

sujidade e basqueta plástica de até 10 kg.

Primeira qualidade tamanho médio, integro, consistência firme, livres de fungos e sujidade e 

embalagens plásticas  de tipo basquesta de até 20 kg.

Mel em sachet de 10 a 15 gr. Mel ou mel de abelha de acordo com a resolução CNNPA número 

12 de 1978, textura viscosa, sabor adocicado e sua composição contém a combinação de 

diversos nutrientes. Não póderá conter substancias estranhas na sua composição, é proibida a 

adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de qualquer 

natureza.

3.000

Mel de Abelha 736

Cebola branca

Tomate

Couve manteiga

598

Farinha de Tapioca
Embalagem plástica de 1kg acondicionado em fardos até 30kg,  validade não inferior a 180 dias 

,tendo sido fabricada no maximo ate 30 dias da entrega.
6.033

900
Folhas novas verde-escura cor uniforme, llivre de fungos e sujidade acondicionadas em  basqueta 

plástica de até 20 maços.

Ovo caipira 36.000
Tipo grande de casca lisa, limpos e não trincados, novos e embalagem apropriada de papelão 

com 2,5 cintimetros, com 30 unidades.
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