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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS 

 

ITEM MERCADORIA  QTD UN 
PREÇO 
MÉDIO 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 

Abóbora madura: 1ª qualidade, apresentando 
grau de maturação que permita suportar a 
manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com a 
casca sem terra. 

400 Kg 2,75 1.100,00 

2 

Abobrinha: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade, parasitas e larvas. E com coloração 
uniforme. 

300 kg R$ 3,07 921,00 

3 

Acelga: 1ª qualidade, que permita suportar a 
manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade, parasitas e larvas e fresca. 

400 kg 6,80 2.720,00 

4 

Acerola: Fruta natural congelada, de primeira 
qualidade, apresentando grau de maturação 
uniforme que permita suportar a manipulação e o 
transporte. Conservação em freezer e em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade, parasitas e larvas. Com 
etiqueta de validade. 

60 Kg 12,50 750,00 

5 

Agrião: 1ª qualidade, que suporte a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade, parasitas e larvas e fresca. 

50 kg 12,67 633,33 

6 

Alface crespa ou lisa: 1ª qualidade, que 
permita suportar a manipulação o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidade, parasitas e 
larvas e fresca. 

300 kg 5,28 1.584,00 

7 

Alface Americana: 1ª qualidade, que permita 
suportar a manipulação o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidade, parasitas e 
larvas e fresc 

150 Kg 5,23 784,50 

8 

Banana Prata: 1ª qualidade, apresentando grau 
de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade. Tamanho e coloração 
uniformes. 

3000 kg R$ 4,23 12.680,00 
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9 

Batata Doce: 1ª qualidade, apresentando grau 
de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de terra na superfície e parasitas. 

100 kg 3,80 380,00 

10 

Berinjela: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação e 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade, parasitas e larvas. Tamanho e 
coloração uniformes. 

80 kg 3,07 245,33 

11 

Beterraba: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação e 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
terra na sua superfície, parasitas. Tamanho e 
coloração uniformes 

200 Kg 2,95 590,00 

12 

Brócolis: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade, parasitas e larvas 

150 kg 6,57 985,88 

13 

Cebolinha: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade. 

50 kg 10,85 542,50 

14 

Cenoura: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação e 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
terra na superfície e parasitas. Tamanho e 
coloração uniformes 

150 kg 4,12 618,00 

15 

Chicória: 1ª qualidade, que permita suportar a 
manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade e parasitas e fresca.. 

200 kg 5,83 1.165,00 

16 

Chuchu: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação e 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade em sua superfície. Tamanho e 
coloração uniformes 

300 kg 2,81 843,00 

17 

Couve: 1ª qualidade, que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade, parasitas e larvas e fresca. 

200 kg 12,56 2.512,50 
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18 

Couve-flor: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade, parasitas e larvas. Tamanho e 
coloração uniformes 

30 kg 6,65 1.995,00 

19 

Feijão Carioquinha: 1ª qualidade, com ausência 
de sujidade, carunchos e com grãos graúdos e 
claros. Apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação e o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Embalagem plástica de 05 kg e com 
etiqueta de validade.  

1400 Kg 5,66 7.924,00 

20 

Geléia de goiaba: goiaba, açúcar, sem 
conservante. Não contém glutém. Resfriada em 
potes plásticos com tampa de 250 a 300 gr. 

    

21 

Inhame: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com pouca 
sujidade. Tamanho e coloração uniformes 

    

22 

Laranja Pêra: 1ª qualidade, apresentando grau 
de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade. Apresentando tamanho 
uniforme.. 

2000 kg R$ 2,33 4.650,00 

23 

Limão siciliano: 1ª qualidade, apresentando 
grau de maturação que permita suportar a 
manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade. Apresentando tamanho 
uniforme.. 

100 kg 2,78 278,33 

24 

Mandioca descascada: 1ª qualidade, que 
permita suportar a manipulação e o transporte e 
a conservação em condições adequadas que 
permita seu cozimento. Embalada em saco 
plástico de 01 kg. 

8000 kg 4,49 3.590,40 

25 

Maracujá: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade. Apresentando tamanho uniforme. 

    

26 

Melancia: 1ª qualidade, que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas e sem sujidade na casca. 
Tamanho médio. 

600 Kg 1,94 1.164,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO 
  Praça Cel. Flávio Fernandes, 204, centro, CEP 37.405-000 
  Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322 

27 

Milho Verde: 1ª qualidade, apresentando grau 
de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade. Apresentando tamanho e 
coloração uniforme. Embalado em saco plástico 
de 01 kg 

300 Kg 4,40 1.320,00 

28 

Pão Caseiro: de 40g, de boa qualidade com 
miolo branco e casca de cor dourada brilhante e 
homogênea. Serão rejeitados pães mal 
assados, queimados, amassados, achatados 
e “embatumados aspecto massa pesada” e 
de características organolépticas anormais. 

250 Kg 15,50 3.875,00 

29 

Pepino: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade. Apresentando tamanho uniforme. 

200 Kg 3,31 662,00 

30 

Pimentão: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade. Apresentando tamanho e coloração 
uniforme.  

30 Kg 4,48 134,50 

31 

Polpa de goiaba: A polpa é obtida a partir das 
partes comestíveis de frutas maduras e sadias. É 
um produto natural, sem adição de 
conservantes. Polpa na cor vermelha, sem 
semente congelada e embalada em saquinho 
plástico transparente de 01 kg. Com etiqueta 
com validade de 01 ano.. 

150 kg 13,00 1.950,00 

32 

Polpa de Maracujá: A polpa é obtida a partir das 
partes comestíveis de frutas maduras e sadias. É 
um produto natural, sem adição de 
conservantes. Polpa na cor amarelada, sem 
semente congelada e embalada em saquinho 
plástico transparente de 01 kg. Com etiqueta 
com validade de 01 ano. 

100 Kg 21,25 2.125,00 

33 

Ponkan: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Apresentando 
tamanho uniforme. 

1500 Kg 4,50 6.750,00 

34 

Pó de café: torrado e moído, sem palha e 
pacote de 500 gr. Produto de 1ª qualidade com 
sabor agradável e com etiqueta de data de 
validade. 

500 kg 12,40 6.198,75 
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35 

Quiabo: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade. 

60 kg 3,36 201,80 

36 

Repolho: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade, parasitas e larvas. Tamanho médio. 

400 Kg 2,79 1.116,67 

37 

Rúcula: 1ª qualidade, que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade, parasitas e larvas e fresca. 

    

38 

Tomate Comum: 1ª qualidade, apresentando 
grau de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade. Apresentando tamanho e 
coloração uniforme. 

700 Kg 3,96 2.772,00 

39 

Tomate Cereja: 1ª qualidade, apresentando 
grau de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidade. Apresentando tamanho e 
coloração uniforme. 

200 Kg 2,98 596,67 

40 

Vagem: 1ª qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação e 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de 
sujidade. Apresentando tamanho e coloração 
uniforme. 

50 Kg 7,61 380,67 

Total geral                                                                                                                 R$ 76.739,83 

 

 


