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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 012/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2018 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

01 ABACAXI PÉROLA: De primeira; graúdo. (polpa amarela), subgrupo: colorido 

(até 50% da casca amarelo- alaranjada), classe: 3 (peso do fruto maior que 

1,500kg até 1,800kg) deve ter coloração e formato uniforme, deve estar 

fresco, com aroma, cor e sabor próprios da espécie variedade,deverá 

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e 

imediato, não serão permitidos defeitos de natureza física ou mecânica que 

afete a sua aparência; a casca e a polpa deverão estar intactas e firme 

produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA. 

Unidade 1.000 

02 ABÓBORA MADURA: De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 

isenta de enfermidades, material terroso e de umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto 

sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

Kg 4.000 

03 ACELGA: De primeira qualidade, limpa, fresca, de primeira qualidade, 

tamanho médio de aproximadamente 1 kg, coloração uniforme, sem excesso de 

folhas devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 

terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto 

sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

Unidade 500 
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04 BANANA PRATA: De primeira qualidade, tamanho e cor uniformes devendo ser 

bem desenvolvida, não muito madura, com polpa intacta e firme, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito à 

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

Kg 3.000 

05 BATATA INGLESA: De primeira qualidade, fresca, compacta e firme, sem 

lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes, tamanho e 

coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida, produto sujeito à 

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

Kg 10.000 

06 BRÓCOLIS: De primeira qualidade, tipo ramoso, in natura, tamanho e 

coloração uniformes, folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade, produto 

sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA.  

Unidade 1.800 

07 CEBOLA: De primeira qualidade, fresca, compacta e firme, sem lesões de 

origem físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes, tamanho e coloração 

uniformes devendo ser bem desenvolvida, produto sujeito à verificação no 

ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 1.700 

08 CENOURA: De e primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem 

lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes, tamanho e 

coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida, produto sujeito à 

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

Kg 2.500 

09 COUVE-FLOR: De primeira qualidade, fresca, com folhas brilhantes, lisas e 

viçosas, tamanho médio a grande, cabeças firmes e sem áreas escuras, com 

maturação uniforme e coloração amarelada, sem manchas de fungos, produto 

sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA.  

Unidade 1.800 

10 CHUCHU VERDE OU BRANCO: De primeira qualidade, em boas condições de consumo, 

tamanho médio, com cascas sãs e sem rupturas, devendo ser bem desenvolvido, 

produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 1.700 

11 INHAME: De primeira qualidade e sem defeitos grosseiros, como rachaduras, 

perfurações e cortes, com aspecto, aroma e sabor típicos do produto, 

Kg 1.000 
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livres de umidade externa, com casca que solte facilmente, polpa branca ou 

amarelada e de aspecto fresco, produto sujeito à verificação no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

12 LARANJA PONKAN FRESCA: de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões 

de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e 

larvas, produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 3.000 

13 LIMÃO TAITI: De primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniforme devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e 

intacta, produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 700 

14 MAÇÃ NACIONAL: De primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração 

uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade externa anormal, isenta de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte, produto sujeito à verificação no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 3.000 

15 MANDIOCA AMARELA OU BRANCA: De primeira qualidade, sem rama, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras 

e cortes, tamanho uniforme devendo ser bem desenvolvida, produto 

sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 2.000 

16 MELANCIA GRAÚDA: De primeira qualidade, não deve estar danificada, deve 

ter coloração uniforme, estar fresca, livre de sujidades, parasitas ou 

larvas, produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

Unidade 500 

17 PEPINO CAIPIRA: De primeira qualidade, fresco, íntegro, não deverá 

apresentar danos de origem física, mecânica ou biológica que afete a sua 

aparência e qualidade, peso médio por unidade 250 Gr, variação total entre 

maior e menor fruto de até 15%, produto sujeito à verificação no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 1.400 
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18 PIMENTÃO VERDE: De boa qualidade e de aspecto fresco, íntegro, sem defeito 

ou sinais de deterioração, produto sujeito à verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.  

Kg 500 

19 REPOLHO VERDE OU BRANCO: De primeira qualidade, com folhas verdes, sem 

traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Com excelente grau de limpeza, apresentando folhas limpas, 

livres de terra, restos vegetais ou materiais estranhos, produto sujeito à 

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

Unidade 4.500 

20 TOMATE TIPO SALADA: De primeira qualidade, produto íntegro, sem manchas, 

picadas de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em ponto de 

maturação próprio para o consumo, produto sujeito à verificação no ato da 

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

Kg 7.000 

21 BETERRABA De primeira qualidade, tamanho médio, produtos limpos, sem 

defeitos, suficientemente desenvolvidos com aspecto, aroma e sabor típicos 

da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas 

rachaduras, perfurações e cortes. 

Kg 2.700 

22 AMEIXA: De primeira qualidade, tamanho pequeno a médio, coloração 

vermelha, casca lisa e brilhante. Sem partes apodrecidas. Grau de 

amadurecimento apropriado para consumo 

Kg 500 

23 PESSEGO: De primeira qualidade, tamanho médio, in natura, livre de 

sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser 

bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta 

Kg 500 

24 ABOBRINHA BRASILEIRA: De primeira qualidade, Produtos limpos, sem 

defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão 

permitidas rachaduras, perfurações e cortes. 

Kg 2.500 

25 BATATA SALSA: De primeira qualidade, tamanho médio, coloração amarela, 

fresca, sem amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento apropriado 

para consumo.  

Kg 1.000 

26 OVOS: Embalados em cartelas com 12 (doze) unidades, tamanho médio, sem 

trincos, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 

e qualidade sendo que no rótulo deverá conter o registro do produto 

 1.200 

27 ALFACE: De primeira qualidade, limpos, sem defeitos, com folhas verdes, 

sem traços de descoloração e turgescência (inchaço), intactas, firmes e 

Unidade 1.800 
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bem desenvolvidas 

28 CHEIRO VERDE: De primeira qualidade, limpos, sem defeitos, com folhas 

verdes, sem traços de descoloração e turgescência (inchaço), intactas, 

firmes e bem desenvolvidas. 

Maço 500 

29 COUVE FOLHA: De primeira qualidade, limpos, sem defeitos, com folhas 

verdes, sem traços de descoloração e turgescência (inchaço), intactas, 

firmes e bem desenvolvidas 

Maço 1.500 

 

 

 

 

 


