
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM PRODUTOS QUANTIDADE
12 meses

PREÇO 
MÉDIO 

VALOR 
12 meses

1

ABÓBORA:  livre  de  sinais  de  ferimentos,  mofo  ou
podridão,  em  unidade  de  tamanho  médio  com
aproximadamente  1,5  kg.  Acondicionada  em  sacos  de
rede com peso entre  18 – 20 quilos.

5148 kg R$1,71 R$ 8.803,08

2

ABÓBORA ORGÂNICA: livre de sinais de ferimentos,
mofo ou podridão, em unidade de tamanho médio com
aproximadamente  1,5  kg.  Acondicionada  em  sacos  de
rede com peso entre  18 – 20 quilos.

5148 kg R$ 2, 22 R$ 11.428,56

3

AIPIM/MANDIOCA: Aipim/Mandioca de polpa branca
ou  amarelada,  limpo  (sem  lavar),  isenta  de  marcas  de
fungos,  mofos  ou  indícios  de  decomposição,  sem
manchas escuras na polpa. Acondicionado em caixas com
peso máximo de 20 Kg.

624 kg R$ 2,44 R$ 1.522,56

4

AIPIM/MANDIOCA ORGÂNICA:   Aipim/Mandioca
de polpa branca ou amarelada, limpo (sem lavar), isenta
de marcas de fungos, mofos ou indícios de decomposição,
sem manchas escuras na polpa. Acondicionado em caixas
com peso máximo de 20 Kg.

624 kg R$ 3,17 R$ 1.978,08

5

ALFACE CRESPA:  Classe 35, categoria I ou Extra,
fresca, com  folhas  brilhantes,  firmes,  sem  áreas
escuras,  murchas  ou  com  podridão,  sem  sinais  de
danos físicos ou mecânicos decorrentes do transporte,
peso  entre  300g  a  500g.  Acondicionada  em  caixas
plásticas  ou madeira limpas.

3000 un R$1,57 R$ 4.710,00

6

ALFACE   CRESPA  ORGÂNICA:  Classe  35,
categoria  I  ou  Extra,  fresca, com  folhas  brilhantes,
firmes, sem áreas escuras, murchas ou com podridão,
sem sinais de danos físicos ou mecânicos decorrentes
do transporte, peso entre 300g a 500g. Acondicionada
em caixas plásticas ou madeira limpas.

1560 un R$ 2,04 R$ 3.182,40

7

BATATA DOCE: tipo especial, de classe 2 ou 3, de
consistência  firme,  de  boa  qualidade,  sem  início  de
brotação, não pode apresentar coração negro, podridão
seca  ou  úmida,  ou  murcha.  O  produto  deve  ser
apresentado  em  redes  de  2Kg  e  a  mistura  de  outra
classe não poderá exceder a 10% por rede. 

960 kg R$ 2,58 R$ 2.476,80

8

BATATA  DOCE  ORGÂNICA:  tipo  especial,  de
classe 2 ou 3, de consistência firme, de boa qualidade,
sem início de brotação,  não pode apresentar  coração
negro, podridão seca ou úmida, ou murcha. O produto
deve ser apresentado em redes de 2Kg e a mistura de
outra classe não poderá exceder a 10% por rede. 

960 kg R$3.35 R$ 3.216,00
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9

BATATA  INGLESA: rosa,  classe  2  ou  3,  de
consistência  firme,  de  boa  qualidade,  sem  inicio  de
brotação,  embalada  em  redes  de  2kg,  não  podendo
apresentar coração negro, podridão seca ou úmida ou
murcha. A mistura de outra classe não pode exceder a
10% por rede. 

8592 kg R$ 2,09 R$ 17.957,28

10

BATATA INGLESA ORGÂNICA: : rosa, classe 2 ou
3, de consistência firme, de boa qualidade, sem inicio
de brotação, embalada em redes de 2kg, não podendo
apresentar coração negro, podridão seca ou úmida ou
murcha. A mistura de outra classe não pode exceder a
10% por rede. 

7392 kg R$ 2,72 R$ 20.106,24

11

BERGAMOTA  de classe média, de boa qualidade e
aparência,  acondicionada  em  redes  de  2  kg,  não
podendo apresentar  sinais de mofo ou escurecimento
da fruta. 

2760 kg R$ 3,39 R$ 9.356,40

12

BERGAMOTA ORGÂNICA:  de  classe  média,  de
boa qualidade e aparência, acondicionada em redes de
2  kg,   não  podendo  apresentar  sinais  de  mofo  ou
escurecimento da fruta. 

2760 kg R$ 4,41 R$ 12.171,60

13 BETERRABA: de  boa  qualidade,  firmes,  de  cor
vermelho  intenso,  se  possível  com  rama,  de  classe
média, acondicionada em redes ou molhos de 2 kg, não
podendo  apresentar  podridão,  estar  seca,  úmida  ou
murcha. 

960 kg R$ 2,08 R$ 1.996,80

14 BETERRABA  ORGÂNICA: de  boa  qualidade,
firmes, de cor vermelho intenso, se possível com rama,
de classe média, acondicionada em redes ou molhos de
2  kg,  não  podendo  apresentar  podridão,  estar  seca,
úmida ou murcha. 

960 kg R$ 2,70 R$ 2.592,00

15 CEBOLA: branca  de  categoria  I  ou  especial,
selecionada, de classe 3, de consistência firme, de boa
qualidade, sem sinais de podridão, embalada em redes
de 2 kg. 

8088 kg R$ 2,23 R$ 18.036,24

16
CEBOLA ORGÂNICA: branca  de  categoria  I  ou
especial,  selecionada,  de  classe  3,  de  consistência
firme,  de  boa  qualidade,  sem  sinais  de  podridão,
embalada em redes de 2 kg. 

5640 kg R$ 2,90 R$ 16.356,00
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17 CENOURA: classe  média,  tipo  2  ou  especial,
categoria 1, sem sujidades, acondicionada em redes de
2kg, não podendo apresentar deformação ou

brotamento. 

1704 kg R$ 2,21 R$ 3.765,84

18 CENOURA ORGÂNICA: classe  média,  tipo  2  ou
especial, categoria 1, sem sujidades, acondicionada em
redes de 2kg, não podendo apresentar deformação ou

brotamento. 

1704 kg R$ 2,87 R$ 4.890,48

19

COUVE-FOLHA: fresca  de  boa  qualidade,
apresentada  em  molhos  com  10  unidades  de  folhas
grandes ou 12 unidades de folhas pequenas, com peso
mínimo  400g,  maturação  e  coloração  das  folhas
uniforme,  consistente  e  firme,  bem  desenvolvida  e
intacta,  não  podendo  apresentar  manchas,  livre  de
sujidades, parasitas e larvas,  sinais de escurecimento,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do transporte.
Acondicionada em caixas plásticas ou madeira limpas.

432 kg R$ 5,42 R$ 2.341,44

20

COUVE-FOLHA  ORGÂNICA: fresca  de  boa
qualidade, apresentada em molhos com 10 unidades de
folhas grandes ou 12 unidades de folhas pequenas, com
peso mínimo 400g, maturação e coloração das folhas
uniforme,  consistente  e  firme,  bem  desenvolvida  e
intacta,  não  podendo  apresentar  manchas,  livre  de
sujidades, parasitas e larvas,  sinais de escurecimento,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do transporte.
Acondicionada em caixas plásticas ou madeira limpas.

432 kg R$ 7,05 R$ 3.045,60

21 GOIABA: Categoria I, Classe 7 a 9, íntegras, com polpa
firme  e  intacta,  grau  médio  de  amadurecimento,  sem
danos  físicos  e  mecânicos  oriundos  de  manuseio  e
transporte. Acondicionadas em redes de 2kg

2760 kg R$ 9,28 R$ 25.612,80

22 LARANJA:  Laranja tipo I,  de classe média,  de boa
qualidade,  com  casca  brilhante,  acondicionada  em
redes  de  2  kg,  sem  sinais  de  mofo,  podridão  ou
escurecimento da fruta. 

11448 kg R$ 2,08 R$ 23.811,84

23 LARANJA ORGÂNICA:  Laranja  tipo  I,  de  classe
média,  de  boa  qualidade,  com  casca  brilhante,
acondicionada em redes de 2 kg, sem sinais de mofo,
podridão ou escurecimento da fruta. 

11448 kg R$ 2,70 R$ 30.909,60

24 MELÃO,  tamanho médio, de primeira qualidade,  de
aproximadamente  1  kg,  apresentando  graus  de
maturação entre 70% a 80%, com polpa firme e intacta,
devendo  o  lote  apresentar  homogeneidade  visual  de
tamanho e coloração,  não deverá apresentar  defeitos.
Acondicionada em caixas plásticas limpas.

3672 kg R$ 3,33 R$ 12.227,76
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25 MORANGO:  Classe  15  (diâmetro  de  15  a  35  mm).
Categoria I.  Deverá estar fresca, apresentando tamanho,
cor e conformação uniformes, em condições adequadas,
bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e
doenças.  Deverá  apresentar  grau  de  maturação  que
permita  suportar  a  manipulação,  o  transporte  e  a
conservação  em  condições  adequadas  para  o  consumo
mediato e imediato. Com ausência de sujidades, parasitos
e larvas. Embaladas em bandeja 1kg

2232 kg R$  14,81 R$ 33.055,92

26 MORANGO ORGÂNICO: Classe 15 (diâmetro de 15 a
35 mm). Categoria I.  Deverá estar fresca,  apresentando
tamanho,  cor  e  conformação  uniformes,  em  condições
adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte  e  doenças.  Deverá  apresentar  grau  de
maturação  que  permita  suportar  a  manipulação,  o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o  consumo  mediato  e  imediato.  Com  ausência  de
sujidades, parasitos e larvas. Embaladas em bandeja 1 kg.

960 kg R$ 19,25 R$ 18.480,00

27 PEPINO SALADA: primeira qualidade, tamanho médio,
casca deve ser  firme, sem rugas,  bem verde e lustrosa,
deve possuir textura e consistência de vegetal fresco, livre
de podridão, manchas e insetos e/ou “broqueamento” do
produto. Embalada em rede de 2 kg 

960 kg R$ 2,82 R$ 2.707,20

28 PEPINO  SALADA ORGÂNICO:  primeira  qualidade,
tamanho médio, casca  deve  ser  firme,  sem rugas,  bem
verde e lustrosa,  deve possuir textura e consistência de
vegetal fresco, livre de podridão, manchas e insetos e/ou
“broqueamento” do produto. Embalada em rede de 2 kg

960 kg R$ 3,67 R$ 3.523,20

29

PÊSSEGO : Pêssego da estação, categoria extra e I,
classe 3, não podendo apresentar sinais de ferimentos,
mofo  ou  podridão,  acondicionada  em  redes  de  2  kg
peso líquido. Acondicionada em caixas plásticas limpas

2400 kg R$ 7,88 R$ 18.912,00

30

REPOLHO VERDE: de boa qualidade, de tamanho
médio  de  aproximadamente  1,0  a  1,5  kg,  maturação
das folhas uniforme, consistente e firme, não podendo
apresentar  sinais  de  escurecimento,  mofo  ou
perfurações  e insetos nas entrefolhas. Acondicionado
em caixas plásticas limpas.

5160 kg R$ 2,53 R$ 13.054,80

31

REPOLHO VERDE ORGÂNICO: de boa qualidade,
de tamanho médio de aproximadamente 1,0 a 1,5 kg,
maturação  das  folhas  uniforme,  consistente  e  firme,
não podendo apresentar sinais de escurecimento, mofo
ou  perfurações   e  insetos  nas  entrefolhas.
Acondicionado em caixas plásticas limpas.

5160 kg R$ 3,28 R$ 16.924,80
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32

TEMPERO  VERDE:  Folhas  livres  de  manchas,
podridões  e  insetos,  folhas  com  verde  intenso,  sem
amarelecimento  ou  murcha.  As  caixas  devem conter
50%  de  salsa  e  50%  de  cebolinha, em  molhos  de
aproximadamente  100g.  Acondicionado  em  caixas
plásticas limpas.

1176 molhos R$ 8,54 R$ 10.043,04

33

TEMPERO VERDE ORGÂNICO:  Folhas livres de
manchas,  podridões  e  insetos,  folhas  com  verde
intenso,  sem  amarelecimento  ou  murcha.  As  caixas
devem conter 50% de salsa e 50% de cebolinha, em
molhos de aproximadamente 100g. Acondicionado em
caixas plásticas limpas.

1176 molhos R$11,10 R$ 13.053,60

34

TOMATE  PARA  SALADA:  tamanho  médio,  de
maturação  média  e  uniforme,  consistência  firme,  de
boa qualidade, livre de sinais de ferimentos, mofo ou
podridão, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
transporte. Embalados em redes de 2 kg. 

3384 kg R$ 3,51 R$ 11.877,84

35

TOMATE PARA SALADA ORGÂNICO:  tamanho
médio,  de  maturação média e  uniforme,  consistência
firme, de boa qualidade, livre de sinais de ferimentos,
mofo  ou  podridão,  sem  danos  físicos  e  mecânicos
oriundos do transporte. Embalados em redes de 2 kg. 

3384 kg R$ 4,56 R$ 15.431,04

TOTAL R$ 399.558,84


