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PLANILHA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS PRODUTOS 

 

 

Item Descrição               UND QTD V.UNITARIO  TOTAL  

1 ABACAXI PÉROLA UN 800     

  de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que permita       
  suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 

  
  

  para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.       
2 ABÓBORA KG 1300     

  Produtos de origem vegetal são definidos como alimentos perecíveis, pois não se       
  conservam por longo período de tempo de 1ª qualidade, in natura, tamanho e 

  
  

  coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
  

  
  fertilizante, acondicionadas em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

  
  

  intacto.       
3 ALFACE MC 500     

  Produtos de origem vegetal (Verduras) são definidos como alimentos perecíveis,       
  pois não se conservam por longo período de tempo de 1ª qualidade, in natura, 

  
  

  tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 
  

  
  resíduo de fertilizante, acondicionadas em sacos de polietileno, transparentes, 

  
  

  atóxico e intacto.       
4 BANANA PRATA KG 400     

  in natura, kg, apresentando grau de maturação que permita suportar a       
  manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

  
  

  consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.       
5 BATATA DOCE KG 500     

  Fruto Produzido pelas plantas do gênero passiflora, forte de vitaminas A, C e do       
  Complexo B. apresenta boa qualidade de sais minerais (ferro, sódio e cálcio) casca 

  
  

  de textura dura, na cor amarelo ou rocha quando madura.        
6 CEBOLINHA MC 500     

  maço, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser       
  bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e 

  
  

  larvas.       
7 COENTRO KG 500     

  Produtos de origem vegetal são definidos como alimentos perecíveis, pois não se       
  conservam por longo período de tempo de 1ª qualidade, in natura, tamanho e 

  
  

  coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
  

  
  fertilizante, acondicionadas em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 

  
  

  intacto.       
8 CORANTE: KG 800     

  Colorifico de Fabricação caseira        
9 COUVE MC 500     
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  Produto de Origem vegetal é definida com alimento perecível de tempo, 1º       
  qualidade, in natura, tamanho e coloração uniformes, folhas firmes livres de 

  
  

  sujeiras, parasitas, larvas, resíduos de fertilizantes, acondicionadas em saco de 
  

  
  polietileno atóxico e intacto.       

10 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA C/ 1KG KG 250     

  grupo seco, subgrupo fino, tipo 1, embalada em saco com 1kg, com identificação       
  do produto e prazo de validade.        

11 INHAME EXTRA KG 600     

  Produto in natura, tenro (macio), graúdo, proceder de espécies genuínas e sãs,       
  frescas, ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento 

  
  

  de brotos, lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 
  

  
  ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

  
  

  parasitas e larvas.       
12 MAMÃO KG 600     

  de primeira, in natura, tipo formosa, apresentando grau de maturação, tal que lhe       
  permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

  
  

  adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.       
13 MANDIOCA (AIPIM) AMARELA KG 400     

  de primeira, in natura, descascada, apresentando grau de maturação, tal que lhe       
  permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

  
  

  adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.       
14 MARACUJÁ AZEDO KG 600     

  in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a       
  manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

  
  

  consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.       
15 PIMENTA PC 200     

  Espécie de cheiro tipo: extra características Adicionais produto próprio para o       
  consumo humano acondicionado em embalagem apropriada tudo em conformidade 

  
  

  com a legislação em vigor.       
16 POLPA DE FRUTAS DE ABACAXI KG 1000     

  Pasteuriza e congelada embalagem, plastica á vacuo 01 kg mantida sob       
  congelamento a 18ºC validade nao superior a 12 meses.       

17 POLPA DE FRUTAS DE AÇAI KG 1000     

  Pasteurizada e congelada embalagem plastica á vácuo 01 kg mantida sob         
  cogelamento a 18ºC. validade nao superior a 12 meses.        

18 POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA EM PACOTES DE 1KG KG 1000     

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob       
  congelamento a 18º C. validade não superior a 12 meses       

19 POLPA DE FRUTAS DE CAJÁ EM PACOTES DE 1KG KG 1000     

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob       
  congelamento a 18º C. validade não superior a 12 meses       

20 POLPA DE FRUTAS DE CAJU EM PACOTES DE 1KG KG 1000     

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob       
  congelamento a 18º C. validade não superior a 12 meses       

21 POLPA DE FRUTAS DE CUPUAÇU EM PACOTES DE 1KG KG 1000     

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob       
  congelamento a 18º C. validade não superior a 12 meses       

22 POLPA DE FRUTAS DE GOIABA EM PACOTES DE 1KG KG 1000     

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob       
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  congelamento a 18º C. validade não superior a 12 meses       

23 POLPA DE FRUTAS DE MANGA EM PACOTES DE 1KG KG 1000     

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob       
  congelamento a 18º C. validade não superior a 12 meses       

24 POLPA DE FRUTAS DE MARACUJÁ EM PACOTES DE 1KG KG 1000     

  Pasteurizada e congelada, embalagem plástica á vácuo até 01 kg mantida sob       
  congelamento a 18º C. validade não superior a 12 meses       

25 TOMATE KG 600     

  De 1ª qualidade, inteiro, acondicionado em rede plástica, com identificação de peso,       
  validade de cinco dias a contar da data de entrega, em grau de amadurecimento 

  
  

  médio. 
  

  
  

           
  

  
           

  
                      TOTAL   
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