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1 450,000 UN Abacaxi in natura tamanho médio, 1º qualidade, com
casca sã, sem sinais de rupturas ou machucados, grau
de amadurecimento ideal para consumo. 

2 150,000 KG Abóbora, do tipo abobrinha, de primeira qualidade,
tamanho médio, intactas, com casca sã, sem rupturas. 

3 350,000 UN Alface, 1ª qualidade. 
4 35,000 KG Alho. 
5 2.500,000 KG Banana caturra, grau médio de amadurecimento, em

boas condições de consumo, acondicionadas em
caixas. 

6 300,000 KG Batata doce de primeira qualidade, tamanho médio,
nova.  

7 300,000 KG Batata inglesa de primeira qualidade, tamanho médio
nova uniforme, intacta, firme e bem desenvolvida,
sem rupturas, ou defeitos, limpa e sem terra. 

8 300,000 KG Bergamota, madura em boas condições de consumo,
sem ruptura, livres de agrotóxicos, acondicionadas
em caixa. 

9 200,000 KG Beterraba, de primeira qualidade, sem réstia, nova
firme sem folhas, sem sintomas de murcha, cor
vermelho intenso, tamanho médio sem rupturas. 

10 200,000 KG Bolacha caseira. Não poderá apresentar umidade ou
biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até
10% de biscoitos quebrados), bolachas mal cozidas,
queimadas, ou com características organolépticas
anormais, deve possuir consistência macia e sabor
agradável. Confeccionadas a partir de matéria prima
de boa qualidade, acondicionadas em bandejas de
isopor ou embalagens plásticas transparentes de 1Kg,
rotulada com data de fabricação e prazo de validade,
bem como informações nutricionais do produto. 

11 70,000 UN Brócolis in natura. 
12 530,000 KG Cebola, de primeira qualidade, sem réstia, seca, nova,

tamanho médio, com casca sã, sem rupturas. 
13 300,000 KG Cenoura in natura, fresca, boa qualidade, firme, sem

folhas, limpa, sem sintomas de murcha, tamanho
médio, sem rupturas. 

14 100,000 KG Chuchu, in natura, fresco, boa qualidade, firme,
limpo, sem sintomas de murcha, tamanho médio, sem
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rupturas. 
15 80,000 UN Couve-flor in natura. 
16 200,000 KG Cuca recheada com doce de leite. Embalagem

plástica, não tóxica, não apresentar bolores, data de
validade, deve estar conforme legislação vigente,
média de 700g cada. 

17 300,000 KG Feijão preto tipo 1, novo, grãos inteiros, lisos isentos
de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livres
de umidade, acondicionado em embalagem plástica
transparente de 1kg. 

18 250,000 KG Laranja para suco, 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento, sem batidas, tamanho grande,
embaladas em sacos de polietileno com indicação de
peso. 

19 1.000,000 KG Melancia fresca, frutos com 70 a 80% de maturação
climatizada, com aspecto, cor e cheiro s sabor
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvido, isenta de enfermidades, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de
fertilizantes, (tamanho aproximado 10 kg.) 

20 500,000 KG Melão  de primeira qualidade, tamanho médio grau
médio de amadurecimento sem sinais de amassado,
sem rupturas. 

21 70,000 KG Milho para pipoca colonial em embalagem de 1Kg. 
22 200,000 KG Moranga cabotiá, de primeira qualidade, tamanho

médio, intactas, com casca dura, e sã, sem rupturas. 
23 350,000 KG Pepino in natura sem ruptura em bom estado de

conservação.  
24 750,000 KG Pêssego unidade de tamanho médio, frutas firmes,

limpas sem machucados, grau médio de
amadurecimento. 

25 150,000 KG Pimentão doce grande/verde in natura.  
26 400,000 UN Repolho verde, de 1ª qualidade, limpo novo, com

tamanho médio. 
27 800,000 L Suco concentrado de frutas conforme a safra (sabores

abacaxi, morango, laranja e uva) de polpa da fruta,
sem adição de corantes ou aromas artificiais, com
concentração para 6 a 8 partes de água, adoçado,
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preparado por meio de processo tecnológico
adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor
característicos da fruta, submetido a tratamento que
assegure sua conservação e apresentação até o
momento do consumo, embalagem de garrafa pet ou
de vidro de acordo com a regulamentação de
embalagens e rotulagem, deve apresentar data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12
meses. 

28 800,000 KG Tomate de primeira qualidade, grau médio de
amadurecimento, tipo paulista, tamanho médio, com
casca sã sem rupturas.  
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