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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS 
 

PAUTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CHAMADA PÚBLICA: AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2011 
 

PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Nº PRODUTO ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE VALOR DE 
REFERÊNCIA 

01  
Cenoura 

De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, rachadura e corte, 
tamanho e colorações uniformes, de colheita recente. 

10.000 Kg R$ 1,03 

02  
Chuchu 

De 1ª qualidade, cor verde, tamanho e coloração uniforme, 
firme e compacto livres de enfermidades, materiais terrosos, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.  

12.000 Kg R$ 0,55 

03  
Cebola seca 

Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, 
isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas.  

5.000 Kg R$ 1,09 

04  
 
Pimentão  

Verde e graúdo, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações 
e cortes. Extra, graúdo e verdoso.  

5.000 Kg R$ 1,87 

05  
 
 
Tomate 

 Tipo salada, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e 
intacta, isento de enfermidade, material terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física e mecânica, 
rachaduras e cortes. Extra, graúdo, verdoso.  

8.000 Kg R$ 1,06 

06  
Batata doce 

Rosada, apresentando boa qualidade, compacta e firme, sem 
lesões de origem física e mecânica (rachaduras e cortes), 
tamanho uniforme, devendo ser graúda.  

5.000 Kg R$ 0,90 

07  
Macaxeira 

Tipo branca ou amarela, fresca e com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, sabor e 
cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, colheita 
recente. 

 
4.500 Kg 

R$ 0,59 

08  
 
Banana Prata 

 Tipo extra, verdosa, em pencas, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte.  

8.000 Kg R$ 0,42 

09  
 
Goiaba  

De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa 
intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Extra, selecionada, verdosa.  

5.000 Kg R$ 1,11 

10  
Inhame  

Extra, selecionado, tamanho e coloração uniformes, fresco, 
compacto e firme, isento de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente. 

6.000 Kg R$ 1,65 

11  
 
Beterraba 

De primeira, fresca compacta e firme, isentas de enfermidades, 
material terroso, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida, de colheita recente.  

10.000 Kg R$ 1,14 

12  
 
Abóbora 

 Tipo leite, de 1ª qualidade tamanho e coloração uniformes, 
isentas de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, de colheita 
recente. 

5.000 Kg R$ 0,90 

13  
 
Melancia 

Redonda, graúda, de 1ª qualidade, fresca, com aspecto, cor e 
cheiro de sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido e madura, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes. 

8.000 Kg R$ 0,48 
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14  
 
 
Mamão  

  Tipo formosa, de aspecto globoso, mista, verdes e maduros, 
cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, 
isenta de conformidades, boa qualidade, livre de resíduos e 
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem 
física. Acondicionados em embalagem própria. 

6.000 Kg R$ 0,67 

15  
 
 
    Pepino 

Liso, firme, sem rugas, bem formado, na cor verde, tamanho 
entre 12 e 13 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro 
aproximadamente. Não poderão se apresentar amolecidos, 
brocados, com manchas amarelas na parte superior. 

2.000 Kg R$ 0,65 

16  
 

Cebolinha 

Fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
sem danos físicos mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Extra, molhos pequenos.  

3.000 Kg R$ 1,34 

17  
Coentro 

Coloração uniforme, fresca, firme, intacta, isenta de 
enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Extra, molhos 
pequenos. 

5.000 Kg R$ 1,49 

18  
Alface 

Folhas limpas, brilhantes e sem picadas de insetos. Não poderá 
apresentar folhas murchas, despencando e descoloridas. 

4.000 Kg R$ 1,32 

19  
Acerola 

Fresca, de primeira, livre de sujidades, tamanho grande, bem 
desenvolvidas com polpa firme e embalados em bolsas plásticas 
e caixas próprias. 

5.000 Kg R$ 1,35 

20  
 

Maracujá 

Azedo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres 
de resíduos de fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Extra,  graúdos e 
selecionados 

8.000 Kg R$ 4,50 

21  
 

Caju 

De primeira qualidade, tamanho grande, cor e formação 
uniforme, com polpa intacta e firme sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados 
em embalagem própria. 

750 Kg R$ 1,50 

22  
 

Manga Espada 

Tipo espada, aspecto globoso, mista, verdes e maduras, cor 
própria com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, de 
boa qualidade, livre de resíduos e fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e sem lesões de origem física, acondicionadas 
em embalagem própria 

2.500 Kg R$ 0,78 

23  
 

Manga Rosa 

Tipo rosa, aspecto globoso, mista verdes e maduras, cor própria 
com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, de boa 
qualidade, livre de resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas, 
larvas e sem lesões de origem física, acondicionadas em 
embalagem própria 

2.000Kg R$ 0,87 

24  
 

Couve Folha 

1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física e 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, isentas de sujidades parasitas e larvas. 
Acondicionadas em caixas próprias 

5.000 Kg R$ 2,74 

25  
 

Laranja cravo 

Fresca de 1ª qualidade, livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Entrega quinzenal 

5.000 Kg R$ 0,61 

26  
 

Umbu 

De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada 
em embalagem própria 

1.000 Kg R$ 3,50 

27  
 

Maxixe 

De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, acondicionada 
em saco plástico e caixas próprias. 

3.000 Kg R$ 1,50  

28  
 

Repolho 

De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados 
em embalagem própria 

5.000 Kg R$ 1,30 
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29  
 

Abacate 

De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte acondicionado 
em embalagem própria. 

1.000 Kg R$ 1,42 

30  
 

Mel de abelha 

Original, centrifugado, decantado, sem sujidades e próprio para 
o consumo. Acondicionado em garrafas de 500 ml ou 1000 ml, 
rotuladas e com selo do órgão Fiscalizador Federal (SIF), 
Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). 

5.000 Garrafas R$ 6,00 

31  
Limão 

De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isentas de 
sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida 

500 Kg R$ 1,04 

32  
Banana 

comprida 

Verdosa, em pencas, de 1ª qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

2.500 Kg R$ 1,04 

33  
 

Jambo Rosa 

De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados  
em embalagem própria 

2.500 Kg R$ 0,90 

34  
Pinha (Fruta 
do Conde) 

Frutas de primeira qualidade com aspecto arredondado e 
apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte e sem escurecimentos. 
Acondicionada em caixas próprias. 

8.000 Kg R$ 4,50 

35  
 
Carambola 

De primeira, apresentando tamanho, cor variando do verde ao 
amarelo e com formação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas  em caixas próprias. 

4.500 Kg R$ 3,00 

36  
 
Siriguela 

De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionadas  
em embalagem própria. 

1.500 Kg R$ 3,00 

37  
 
Milho Verde 

Espiga de milho apresentando grãos bem desenvolvidos e 
novos, porém macios e leitosos. Os grãos devem apresentar cor 
amarelada clara, brilhante e cristalina. Embalados em sacos 
próprios com 50 espigas cada. 

350 Kg R$ 0,75 

38 Farinha de 
Mandioca 

Produto obtido do processo de ralar e torrar a mandioca, fina, 
seca, branca, isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas e 
livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem de 
polietileno contendo 1Kg. 

1.000 Kg R$ 0,76 

39 Goma de 
Mandioca 

Goma de coloração branca, isenta de matéria terrosa e 
parasitas, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Embalagem de polietileno contendo 1Kg. 

3.000Kg R$ 1,90 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


