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ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - POR REGIONAL

PLANILHA DE CUSTOS BRAZLÂNDIA 

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

1 4.440 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$          
20.868,00

2 19.212 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
48.414,24

3 2.059 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
6.238,77

4 1.274 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
8.089,90

5 2.936 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
46.976,00

6 44.299 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
132.454,01

7 13.894 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
39.597,90

8 19.427 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
53.424,25

9 5.097 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
27.523,80

10 14.685 KG CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com

O período de
aquisição será

 R$                         
2,78

 R$          
40.824,30



peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

durante todos
os meses do
ano le�vo. 

11 2.132 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
25.157,60

12 15.961 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
44.690,80

13 5.540 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
17.007,80

14 982 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
14.533,60

15 1.825 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$          
10.950,00

16 7.795 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.  

O período de
aquisição
será  de
março a 
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
43.652,00

17 1.926 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a  setembro. 

 R$                         
5,38

 R$          
10.361,88

18 18.657 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada. 

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
58.769,55

19 5.487 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$          
23.045,40

20 3.503 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão.  

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
11.209,60

21 6.637 KG MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição será
de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
39.490,15



22 12.049 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição será
de agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
144.588,00

23 5.098 KG

PEPINO COMUM  –  Hortaliça Pepino com coloração da casca verde-escura,
textura da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso
unitário entre 200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; não
deverá estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
15.243,02

24 1.742 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos e/ou deformações graves, murcho e com virose.   

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$            
7.839,00

25 7.733 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimento grave, dano por praga e podridão. 

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
21.652,40

26 1.014 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
12.593,88

27 17.644 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura. 

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
56.460,80

28 5.928 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento grave, dano por praga,
queimadura de sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
19.858,80

29 1.470 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$          
11.760,00

30 2.190 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA: - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
9.636,00

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.022.911,45

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - CEILÂNDIA

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

31 4.297 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$          
20.195,90

32 47.295 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$        
119.183,40



33 1.374 KG ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.  

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
4.163,22

34 819 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
5.200,65

35 8.271 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$        
132.336,00

36 102.922 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
307.736,78

37 34.410 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
98.068,50

38 51.322 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$        
141.135,50

39 15.940 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
86.076,00

40 41.353 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$        
114.961,34

41 5.833 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
68.829,40

42 45.125 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$        
126.350,00

43 3.856 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
11.837,92

44 2.787 KG COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto

O período de
aquisição será
durante todos

 R$                       
14,80

 R$          
41.247,60



fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

os meses do
ano le�vo.

45 1.329 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
7.974,00

46 21.277 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$        
119.151,20

47 1.342 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
7.219,96

48 48.663 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada. 

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$        
153.288,45

49 3.796 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$          
15.943,20

50 11.232 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão.    

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
35.942,40

51 6.445 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
38.347,75

52 29.051 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição será
de agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
348.612,00

53 14.177 KG

PEPINO COMUM  –  Hortaliça Pepino com coloração da casca verde-escura,
textura da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso
unitário entre 200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; não
deverá estar passado, murcho e com virose. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
42.389,23

54 4.962 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos e/ou deformações graves, murcho e com virose. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
22.329,00

55 22.351 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
62.582,80

56 2.973 KG SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto

O período de
aquisição será
durante todos

 R$                       
12,42

 R$          
36.924,66



fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

os meses do
ano le�vo.

57 51.607 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura. 

O período de
consumo será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$        
165.142,40

58 16.400 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento grave, dano por praga,
queimadura de sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
54.940,00

59 1.042 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
8.336,00

60 1.683 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA: - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
7.405,20

 

VALOR TOTAL:

 R$     
2.403.850,46

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - GAMA

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

61 3.593 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto.

 R$                         
4,70

 R$          
16.887,10

62 22.654 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,52

 R$          
57.088,08

63 851 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
2.578,53

64 540 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
3.429,00

65 3.955 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                       
16,00

 R$          
63.280,00

66 56.691 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
169.506,09

67 16.426 KG BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28

O período de
aquisição será

 R$                         
2,85

 R$          
46.814,10



cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

durante todos
os meses do
ano le�vo.

68 24.365 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
67.003,75

69 7.470 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
entre maio e
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
40.338,00

70 19.775 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
54.974,50

71 2.788 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
32.898,40

72 21.323 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
59.704,40

73 2.300 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$            
7.061,00

74 1.331 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
19.698,80

75 709 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
4.254,00

76 10.113 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição será
de março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
56.632,80

77 801 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
4.309,38

78 24.994 KG GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada. 

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,

 R$                         
3,15

 R$          
78.731,10



fevereiro e
março. 

79 2.255 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$            
9.471,00

80 5.301 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
16.963,20

81 5.370 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
31.951,50

82 15.654 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição será
de agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
187.848,00

83 6.683 KG

PEPINO COMUM  –  Hortaliça Pepino com coloração da casca verde-escura,
textura da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso
unitário entre 200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; não
deverá estar passado, murcho e com virose. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano.

 R$                         
2,99

 R$          
19.982,17

84 2.377 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos e/ou deformações graves, murcho e com virose. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
10.696,50

85 10.581 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
29.626,80

86 1.417 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
17.599,14

87 25.248 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura. 

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
80.793,60

88 7.836 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento grave, dano por praga,
queimadura de sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
26.250,60

89 584 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
4.672,00

90 1.060 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
4.664,00

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.225.707,54



ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - GUARÁ

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

91 3.150 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$          
14.805,00

92 24.978 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
62.944,56

93 2.534 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
7.678,02

94 1.388 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
8.813,80

95 2.596 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
41.536,00

96 41.123 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
122.957,77

97 14.591 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
41.584,35

98 22.195 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
61.036,25

99 5.468 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
29.527,20

100 12.943 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
35.981,54

101 1.846 KG CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,

O período de
aquisição será
durante todos

 R$                       
11,80

 R$          
21.782,80



como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

os meses do
ano le�vo.

102 16.887 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
47.283,60

103 5.600 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
17.192,00

104 883 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
13.068,40

105 1.360 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
8.160,00

106 9.269 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
consumo será 
de março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
51.906,40

107 1.702 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição será
de  maio a
setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
9.156,76

108 26.309 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
82.873,35

109 5.686 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$          
23.881,20

110 3.262 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
10.438,40

111 4.725 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição será
de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
28.113,75

112 17.200 KG MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
206.400,00



estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

113 4.887 KG

PEPINO COMUM  –  Hortaliça Pepino com coloração da casca verde-escura,
textura da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso
unitário entre 200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; não
deverá estar passado, murcho e com virose. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
14.612,13

114 1.616 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos e/ou deformações graves, murcho e com virose. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$            
7.272,00

115 8.710 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
24.388,00

116 932 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
11.575,44

117 36.758 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura. 

O período de
aqusição será
de  maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$        
117.625,60

118 7.525 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento grave, dano por praga,
queimadura de sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
25.208,75

119 1.151 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aqusição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
9.208,00

120 1.705 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aqusição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
7.502,00

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.164.513,07

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - NÚCLEO BANDEIRANTE

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

121 922 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$            
4.333,40

122 18.589 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
46.844,28

123 672 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.     

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
2.036,16

124 492 KG ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de O período de  R$                          R$            



cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

aquisição será
de maio a
setembro. 

6,35 3.124,20

125 3.312 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
52.992,00

126 35.698 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
106.737,02

127 13.413 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
38.227,05

128 19.952 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
54.868,00

129 6.164 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
33.285,60

130 16.566 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
46.053,48

131 2.319 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
27.364,20

132 17.552 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
49.145,60

133 1.698 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$            
5.212,86

134 1.115 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
16.502,00

135 435 KG COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
2.610,00



camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

136 8.353 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição
será  de
março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
46.776,80

137 592 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
3.184,96

138 17.653 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
55.606,95

139 1.667 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$            
7.001,40

140 4.496 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição será
de março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
14.387,20

141 1.345 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$            
8.002,75

142 10.273 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
123.276,00

143 5.462 KG

PEPINO COMUM  –  Hortaliça Pepino com coloração da casca verde-escura,
textura da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso
unitário entre 200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; não
deverá estar passado, murcho e com virose. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
16.331,38

144 2.028 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$            
9.126,00

145 8.765 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
24.542,00

146 1.208 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
15.003,36

147 18.396 KG TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre

O período de
consumo será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
58.867,20



110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura. 

148 6.544 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
21.922,40

149 394 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
3.152,00

150 923 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
4.061,20

 

VALOR TOTAL:

 R$        
900.577,45

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - RECANTO DAS EMAS

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

151 4.731 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto.

 R$                         
4,70

 R$          
22.235,70

152 22.364 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
56.357,28

153 1.877 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
5.687,31

154 1.380 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
8.763,00

155 3.886 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
62.176,00

156 56.189 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
168.005,11

157 15.920 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
45.372,00

158 23.057 KG BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com O período de  R$                          R$          



coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

2,75 63.406,75

159 6.555 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
entre maio e
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
35.397,00

160 19.428 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
54.009,84

161 2.695 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
31.801,00

162 19.489 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
54.569,20

163 4.424 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
13.581,68

164 1.292 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
19.121,60

165 919 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
5.514,00

166 9.799 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição será
entre de
março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
54.874,40

167 1.544 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
8.306,72

168 23.099 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
72.761,85

169 4.206 KG INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,

O período de
aquisição será
durante todos

 R$                         
4,20

 R$          
17.665,20



compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

os meses do
ano le�vo.

170 4.845 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição será
de março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
15.504,00

171 7.095 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
42.215,25

172 15.418 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
185.016,00

173 5.920 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
17.700,80

174 2.362 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
10.629,00

175 9.994 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
27.983,20

176 1.365 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
16.953,30

177 23.936 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
76.595,20

178 7.825 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de  maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
26.213,75

179 919 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
7.352,00

180 2.301 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$          
10.124,40

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.235.892,54

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - SAMAMBAIA

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/



KG

181 1.463 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$            
6.876,10

182 27.827 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
70.124,04

183 848 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
2.569,44

184 623 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
3.956,05

185 5.011 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
80.176,00

186 54.199 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
162.055,01

187 20.050 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
57.142,50

188 30.015 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
82.541,25

189 9.370 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
entre maio e
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
50.598,00

190 25.055 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
69.652,90

191 3.490 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
41.182,00

192 26.497 KG CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte

O período de
aquisição será
durante todos

 R$                         
2,80

 R$          
74.191,60



médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

os meses do
ano le�vo. 

193 1.847 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$            
5.670,29

194 1.690 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
25.012,00

195 415 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
2.490,00

196 12.714 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição
será  de
março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
71.198,40

197 641 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
3.448,58

198 26.720 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
84.168,00

199 1.822 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$            
7.652,40

200 6.785 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição será
de março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
21.712,00

201 2.196 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição será
entre os
meses de abril
a junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
13.066,20

202 15.847 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
190.164,00

203 8.199 KG PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
24.515,01



204 3.024 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
13.608,00

205 13.346 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
37.368,80

206 1.805 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
22.418,10

207 28.630 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
91.616,00

208 9.980 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
33.433,00

209 415 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
3.320,00

210 1.038 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
4.567,20

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.356.492,87

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - SANTA MARIA 

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

211 1.782 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$            
8.375,40

212 20.704 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
52.174,08

213 695 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
2.105,85

214 460 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
2.921,00

215 3.659 KG ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de

O período de
aquisição será

 R$                       
16,00

 R$          
58.544,00



condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

durante todos
os meses do
ano le�vo.

216 43.409 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
129.792,91

217 15.008 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
42.772,80

218 22.381 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
61.547,75

219 6.926 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
37.400,40

220 18.299 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
50.871,22

221 2.565 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
30.267,00

222 19.630 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
54.964,00

223 1.831 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$            
5.621,17

224 1.230 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
18.204,00

225 513 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
3.078,00

226 9.344 KG COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição será
de março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
52.326,40



227 637 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
3.427,06

228 20.458 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
64.442,70

229 1.760 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$            
7.392,00

230 4.932 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
15.782,40

231 2.673 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
15.904,35

232 12.165 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
145.980,00

233 6.118 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
18.292,82

234 2.192 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$            
9.864,00

235 9.809 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
27.465,20

236 1.297 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
16.108,74

237 21.080 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
67.456,00

238 7.264 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
24.334,40

239 438 KG VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada, O período de  R$                          R$            



formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

aquisição será
de abril a
outubro. 

8,00 3.504,00

240 851 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
3.744,40

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.034.664,05

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - SÃO SEBASTIÃO

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

241 2.032 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de  abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$            
9.550,40

242 16.971 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
42.766,92

243 877 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
2.657,31

244 626 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
3.975,10

245 2.989 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
47.824,00

246 36.997 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
110.621,03

247 12.201 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
34.772,85

248 18.007 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
49.519,25

249 5.418 KG BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
29.257,20



entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

250 14.945 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
41.547,10

251 2.085 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
24.603,00

252 15.616 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
43.724,80

253 2.096 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$            
6.434,72

254 1.001 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
14.814,80

255 493 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
2.958,00

256 7.593 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição
será  de
março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
42.520,80

257 730 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
3.927,40

258 16.798 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
52.913,70

259 2.018 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$            
8.475,60

260 3.923 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição será
de março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
12.553,60



261 3.048 KG MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição será
de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
18.135,60

262 10.423 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
125.076,00

263 4.818 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
14.405,82

264 1.806 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$            
8.127,00

265 7.882 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
22.069,60

266 1.068 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
13.264,56

267 17.537 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
56.118,40

268 5.973 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
20.009,55

269 465 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
3.720,00

270 1.074 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
4.725,60

 

VALOR TOTAL:

 R$        
871.069,71

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - SOBRADINHO

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/
KG

271 2.521 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto.

 R$                         
4,70

 R$          
11.848,70



272 21.336 KG ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,52

 R$          
53.766,72

273 884 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
2.678,52

274 664 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de  maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
4.216,40

275 3.806 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                       
16,00

 R$          
60.896,00

276 48.297 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
144.408,03

277 15.393 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
43.870,05

278 22.906 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,75

 R$          
62.991,50

279 7.025 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
37.935,00

280 19.030 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.  

 R$                         
2,78

 R$          
52.903,40

281 2.652 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
31.293,60

282 19.992 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
55.977,60

283 2.207 KG CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$            
6.775,49



podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

284 1.276 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
18.884,80

285 486 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
2.916,00

286 9.638 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição
será  de
março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
53.972,80

287 771 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
4.147,98

288 21.754 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
68.525,10

289 2.077 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$            
8.723,40

290 5.065 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
16.208,00

291 3.783 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
22.508,85

292 13.387 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
160.644,00

293 6.172 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
18.454,28

294 2.271 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
10.219,50

295 10.090 KG REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não

O período de
aquisição será

 R$                         
2,80

 R$          
28.252,00



deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  de março a
novembro. 

296 1.368 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
16.990,56

297 22.536 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
72.115,20

298 7.569 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
25.356,15

299 463 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
3.704,00

300 1.085 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
4.774,00

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.105.957,63

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - PLANO PILOTO

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

301 4.661 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$          
21.906,70

302 38.980 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
98.229,60

303 2.369 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
7.178,07

304 1.226 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
7.785,10

305 6.139 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
98.224,00

306 78.598 KG BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.

O período de
aquisição será

 R$                         
2,99

 R$        
235.008,02



Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

de março a
novembro. 

307 28.559 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
81.393,15

308 41.124 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$        
113.091,00

309 11.833 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
63.898,20

310 30.685 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
85.304,30

311 4.478 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
52.840,40

312 35.125 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
98.350,00

313 7.046 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
21.631,22

314 2.078 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                       
14,80

 R$          
30.754,40

315 2.927 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$          
17.562,00

316 16.394 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição
será  de
março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
91.806,40

317 2.440 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$          
13.127,20

318 37.745 KG GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da

Os meses de
aquisição

 R$                         
3,15

 R$        
118.896,75



polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

319 7.182 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$          
30.164,40

320 7.972 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
25.510,40

321 6.953 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição será
de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
41.370,35

322 22.266 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
267.192,00

323 11.388 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
34.050,12

324 3.549 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
15.970,50

325 16.756 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
46.916,80

326 2.169 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
26.938,98

327 41.148 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$        
131.673,60

328 12.228 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
40.963,80

329 2.161 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$          
17.288,00

330 2.937 KG MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$          
12.922,80



clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.947.948,26

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - PARANOÁ

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

331 3.474 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto.

 R$                         
4,70

 R$          
16.327,80

332 21.972 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
55.369,44

333 1.594 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
4.829,82

334 1.172 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
7.442,20

335 3.839 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
61.424,00

336 49.793 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
148.881,07

337 15.659 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
44.628,15

338 22.823 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
62.763,25

339 6.620 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
35.748,00

340 19.194 KG CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
53.359,32



deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

341 2.666 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
31.458,80

342 19.505 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
54.614,00

343 3.635 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
11.159,45

344 1.284 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                       
14,80

 R$          
19.003,20

345 781 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
4.686,00

346 9.714 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição será
de março a 
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
54.398,40

347 1.266 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
6.811,08

348 21.726 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$          
68.436,90

349 3.509 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$          
14.737,80

350 4.932 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição será
de março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
15.782,40

351 5.211 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
31.005,45

352 14.086 KG MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de

O período de
aquisição

 R$                       
12,00

 R$        
169.032,00



fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

será  de
agosto a
outubro. 

353 5.957 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
17.811,43

354 2.304 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
10.368,00

355 9.951 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
27.862,80

356 1.343 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
16.680,06

357 22.980 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$          
73.536,00

358 7.729 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
25.892,15

359 781 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
6.248,00

360 1.953 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
8.593,20

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.158.890,17

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - TAGUATINGA

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

361 2.806 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$          
13.188,20

362 33.659 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
84.820,68

363 1.313 KG ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre

O período de
aquisição será

 R$                         
3,03

 R$            
3.978,39



18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

de maio a
setembro. 

364 757 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
4.806,95

365 5.744 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$          
91.904,00

366 66.228 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
198.021,72

367 24.511 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28
cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,85

 R$          
69.856,35

368 36.203 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$          
99.558,25

369 11.010 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
59.454,00

370 28.719 KG

CEBOLA - opção 1: cebola branca com coloração da casca e polpa branca.
Opção 2: cebola baia com coloração da casca vermelha e coloração da polpa
amarela. Opção 3: cebola roxa com coloração da casca e da polpa roxa. 
Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com peso unitário entre
80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm aproximadamente.  Deverá
apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios. Não deverá apresentar
brotos, ferimentos e podridão. As cebolas deverão apresentar as raízes
cortadas rente à base, não se admi�ndo a presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
79.838,82

371 4.081 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
48.155,80

372 31.572 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
88.401,60

373 3.746 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
11.500,22

374 1.939 KG COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
28.697,20



fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

375 1.356 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
8.136,00

376 14.871 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aquisição será
de março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
83.277,60

377 1.300 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
6.994,00

378 31.971 KG

GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro e
março. 

 R$                         
3,15

 R$        
100.708,65

379 3.727 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$          
15.653,40

380 7.696 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
24.627,20

381 4.192 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição
será  de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
24.942,40

382 18.553 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
222.636,00

383 9.983 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
29.849,17

384 3.431 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
15.439,50

385 15.514 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
entre março e
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
43.439,20

386 2.063 KG SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto

O período de
aquisição será
durante todos

 R$                       
12,42

 R$          
25.622,46



fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

os meses do
ano le�vo.

387 32.030 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$        
102.496,00

388 11.396 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
38.176,60

389 1.045 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
8.360,00

390 1.623 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$            
7.141,20

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.639.681,56

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS - PLANALTINA

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PERÍODO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO
UNITÁRIO R$/KG

CUSTO
TOTAL R$/

KG

391 3.953 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa,
rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração
da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da
polpa sem fibras.  Peso por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da
unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos
de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou
danificado por praga. 

O período de
aquisição será
de abril a
agosto

 R$                         
4,70

 R$          
18.579,10

392 37.056 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da
casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura.
Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e
medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá
apresentar defeitos de ferimento grave, manchado ou podridão.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,52

 R$          
93.381,12

393 2.074 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca
verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre
18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, podridão, virose,
murcho e dano por praga.   

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
3,03

 R$            
6.284,22

394 1.432 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de
cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter
aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras.
Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve
apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na
folha interna ou com virose. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro. 

 R$                         
6,35

 R$            
9.093,20

395 6.415 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com
laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de
condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho,
podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave
(ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça
do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
16,00

 R$        
102.640,00

396 75.432 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada.
Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento
unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente.
Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg
aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano
por praga, podridão e ferimentos graves.

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,99

 R$        
225.541,68

397 26.643 KG BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28

O período de
aquisição será

 R$                         
2,85

 R$          
75.932,55



cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca,
compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e
ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado,
queimado de sol grave e brotos. 

durante todos
os meses do
ano le�vo.

398 39.100 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com
anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro
entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como:
podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser
entregue com folhas e ramos.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,75

 R$        
107.525,00

399 11.621 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões
florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como:
estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser
entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do
brócolis. 

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
5,40

 R$          
62.753,40

400 32.075 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração
da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com
peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm
aproximadamente.  Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios.
Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas
deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admi�ndo a
presença de rebrote de raiz.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,78

 R$          
89.168,50

401 4.499 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso
de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração
verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas,
como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. 
Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de
apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
11,80

 R$          
53.088,20

402 33.795 KG

CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco
evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado
ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte
médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a
22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não
deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha,
ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo. 

 R$                         
2,80

 R$          
94.626,00

403 4.948 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-
clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém
não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar
podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e
passado. Ausência de brotação evidente. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
3,07

 R$          
15.190,36

404 2.177 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte
aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não
deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
14,80

 R$          
32.219,60

405 1.332 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular.
Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre
500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01
camada de folhas de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como:
podridão e ferimentos graves. 

O período de
aquisição
será  de maio
a setembro.

 R$                         
6,00

 R$            
7.992,00

406 16.427 KG

COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo
orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo
verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com
aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com
os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.   

O período de
aqusição será 
de março a
novembro.

 R$                         
5,60

 R$          
91.991,20

407 1.718 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do
maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente
crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-
escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve
apresentar folhas amareladas e murchas. 

O período de
aq1uisição
será  de maio
a setembro. 

 R$                         
5,38

 R$            
9.242,84

408 35.245 KG GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de
coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da
polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g
aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito
de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.  

Os meses de
aquisição
serão os
meses de
novembro,
dezembro,
janeiro,

 R$                         
3,15

 R$        
111.021,75



fevereiro e
março. 

409 4.873 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa.
Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha.
Coloração da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e
comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco,
compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações
graves, e não deverá estar passado. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,20

 R$          
20.466,60

410 8.403 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde.
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente
rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa
qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre
50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos
graves, secos, oleocelose e podridão. 

O período de
aquisição
será  de
março a
junho. 

 R$                         
3,20

 R$          
26.889,60

411 5.928 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo
variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar
de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente.
Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não
poderá estar seco, passado e imaturo. 

O período de
aquisição será
de abril a
junho. 

 R$                         
5,95

 R$          
35.271,60

412 21.630 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro
aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de
fornecimento: bandejas de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar
podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado,
imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de
bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor
estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma
adequada conservação ao produto.

O período de
aquisição
será  de
agosto a
outubro. 

 R$                       
12,00

 R$        
259.560,00

413 10.487 KG

PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da
polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entre
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento, deformação grave; não deverá
estar passado, murcho e com virose.

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
2,99

 R$          
31.356,13

414 3.910 KG

PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da
casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e
comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar
podridão, ferimentos, deformações graves, murcho e com virose.  

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                         
4,50

 R$          
17.595,00

415 16.955 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com
folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não
deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

O período de
aquisição será
de março a
novembro. 

 R$                         
2,80

 R$          
47.474,00

416 2.320 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de
no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não
deve apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto
fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais
terrosos e raízes. 

O período de
aquisição será
durante todos
os meses do
ano le�vo.

 R$                       
12,42

 R$          
28.814,40

417 36.823 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos
polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa
laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre
110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos
graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.  

O período de
aquisição será
de maio a
agosto. 

 R$                         
3,20

 R$        
117.833,60

418 12.859 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com
cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente.
Não deverá apresentar podridão, ferimento, dano por praga, queimadura de
sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.

O período de
aquisição será
de maio a
setembro.

 R$                         
3,35

 R$          
43.077,65

419 1.194 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada,
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com
comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo
ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar
ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha. 

O período de
aquisição será
de abril a
outubro. 

 R$                         
8,00

 R$            
9.552,00

420 2.540 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas
de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de
milho por bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-
clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e
1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

O período de
aquisição será
de fevereiro a
maio.  

 R$                         
4,40

 R$          
11.176,00

 

VALOR TOTAL:

 R$     
1.855.337,30



 

ANEXO II - CONTINUAÇÃO - PLANILHA DE CUSTOS - TOTAL GERAL 

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO 

ITENS QTD UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1,31,61,91,121,151,181,211, 241,271,301,331,361,391 43.825 KG

ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa, rugosidad
média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração da polpa variand
de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da polpa sem fibras.  Peso po
unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da unidade entre 12 a 22 cm
aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos de podridão, passado, ferido
queimado de sol grave, defeito de casca grave ou danificado por praga. 

2,32,62,92,122,152,182,212, 242,272,302,332,362,392 373.597 KG

ABÓBORA JAPONESA - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da casc
grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura. Coloração d
polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e medida do diâmetr
entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos de feriment
grave, manchado ou podridão. 

3,33,63,93,123,153,183,213, 243,273,303,333,363,393 20.021 KG

ABOBRINHA ITALIANA –  Hortaliça com formato cilíndrico. Coloração da casca verde
clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre 18 e 22 cm 
peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve apresentar defeito
como: ferimentos graves, passado, podridão, virose, murcho e dano por praga.  

4,34,64,94,124,154,184,214, 244,274,304,334,364,394 12.853 KG

ALFACE CRESPA – Deverá ter �po da folha crespa. Ausência de formação de cabeça
Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça deverá ter aspecto fresco
folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras. Peso unitário do p
de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve apresentar defeitos d
podridão, estar passada, murcha, com manchas na folha interna ou com virose. 

5,35,65,95,125,155,185,215, 245, 275,305,335,365,395 62.558 KG

ALHO  – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com laivo
de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de condimentação baixo
Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho. Nã
deverá apresentar defeitos de broto, chocho, podridão, murcho, ferimentos grave
estar passado ou quebrado grave (ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Dever
ter peso unitário da cabeça do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm
aproximadamente. 

6,36,66,96,126,156,186,216, 246,276,306,336,366,396 789.875 KG

BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada. Espessura d
casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento unitário maior que 1
cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente. Forma de apresentação penc
(09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg aproximadamente. Não deverá apresenta
defeitos como: estar passada, dano por praga, podridão e ferimentos graves.

7,37,67,97,127,157,187,217, 247,277,307,337,367,397 266.678 KG

BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa cru
creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28 cm
aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca, compacta e firme
Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e ou ferimentos graves
dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado, queimado de sol grave 
brotos. 

8,38,68,98,128,158,188,218, 248,278,308,338,368,398 392.877 KG

BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com
coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com ané
concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro entre 06 e 1
cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como: podridão, estar passado
murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser entregue com folhas e ramos.  

9,39,69,99,129,159,189,219, 249,279,309,339,369,399 116.517 KG

BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660
aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões flora
pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como: estar murcho 
passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser entregue como no máxim
01 camada de folhas envolvendo a cabeça do brócolis. 

10,40,70,100,130,160,190, 220, 
250,280,310,340,370,400 312.752 KG

CEBOLA - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração d
polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com pes
unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm aproximadamente
Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios. Não deverá apresenta
brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas deverão apresentar as raíze
cortadas rente à base, não se admi�ndo a presença de rebrote de raiz. 

11,41,71,101,131,161,191,221, 
251,281,311,341,371,401 44.129 KG

CEBOLINHA COMUM  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de n
mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração verde
Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas, como tubo
ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas.  Deverá apresenta
aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidade
materiais terrosos e raízes.

12,42,72,102,132,162,192,222,252,282,312,342,372,402 338.069 KG CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco evidente



Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado ou apontado
Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte médio, com pes
unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a 22 cm
aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não deve te
podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha, ombro verde o
roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves. 

13,43,73,103,133,163,193,223,253,283,313,343,373,403 50.774 KG

CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-clar
ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém não dever
ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e comprimento entre 10 e 1
cm aproximadamente. Não deve apresentar podridão, deformações ou ferimento
graves. Não deve estar murcho e passado. Ausência de brotação evidente. 

14,44,74,104,134,164,194,224,254,284,314,344,374,404 21.065 KG

COENTRO  – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no mínim
100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte aroma
Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não deve apresenta
folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio 
isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.

15,45,75,105,135,165,195,225,255,285,315,345,375,405 14.880 KG

COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular. Coloraçã
branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre 500g a 1,7k
aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01 camada de folhas d
proteção.   Não deverá apresentar defeitos como: podridão e ferimentos graves. 

16,46,76,106,136,166,196,226,256,286,316,346,376,406 163.301 KG

COUVE MANTEIGA – Na forma de maço com peso do maço entre 340g e 1,0kg
aproximadamente. Deverá ter formato do limbo orbicular e assimétrico. Coloraçã
do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo verde. Coloração da nervura branco
esverdeada. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, ou seja, sem
manchas escuras ou amarelas, e com os talos firmes. Não deve apresentar folha
murchas.

17,47,77,107,137,167,197,227,257,287,317,347,377,407 17.410 KG

ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do maç
entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente crespa
Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-escur
brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve apresentar folha
amareladas e murchas. 

18,48,78,108,138,168,198,228,258,288,318,348,378,408 371.792 KG

 GOIABA - Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de coloraçã
verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da polpa avermelhada
Contendo peso por unidade entre 200 a 400g aproximadamente. Não dev
apresentar danos causados por pragas, defeito de casca grave, podridão, ferimento
graves e não deve estar passada. 

19,49,79,109,139,169,199,229,259,289,319,349,379,409 50.065 KG 

INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa. Coloraçã
da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha. Coloração da polp
branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e comprimento entre 8 e 18cm
aproximadamente. Deverá estar fresco, compacto e firme. Não deverá apresenta
podridão, ferimentos, deformações graves, e não deverá estar passado.  

20,50,80,110,140,170,200,230,260,290,320,350,380,410 82.347 KG

LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde
Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente rugosa
Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa qualidade, fresco
compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre 50 e 100
aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos graves, seco
oleocelose e podridão. 

21,51,81,111,141,171,201,231,261,291,321,351,381,411 65.601 KG

MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo varia
entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar de lisa 
rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente. Não poder
apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não poderá estar seco
passado e imaturo. 

22,52,82,112,142,172,202,232,262,292,322,352,382,412 228.002 KG

MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro aproximadamente
Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de fornecimento: bandejas de 300g
Deverá estar fresco. Não poderá apresentar podridão, deformações e/ou ferimento
graves; não poderá estar passado, imaturo; não poderá ter ausência de cálice 
sépalas. 
Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de bandeja
pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor estranho a
produto. As embalagens também deverão assegurar uma adequada conservação a
produto.

23,53,83,113,143,173,203,233,263,293,323,353,383,413 105.349 KG

PEPINO COMUM  –  Hortaliça Pepino com coloração da casca verde-escura, textur
da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário entr
200 e 450g aproximadamente. 
Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; não dever
estar passado, murcho e com virose.  

24,54,84,114,144,174,204,234,264,294,324,354,384,414 37.574 KG PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da casc
verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e compriment



entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, ferimento
e/ou deformações graves, murcho e com virose.

25,55,85,115,145,175,205,235,265,295,325,355,385,415 168.437 KG
REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com folha
lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não dever
apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

26,56,86,116,146,176,206,236,266,296,326,356,386,416 22.342 KG

SALSA – SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de n
mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não dev
apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto fresco, sabo
próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes. 

27,57,87,117,147,177,207,237,267,297,327,357,387,417 396.353 KG

TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos polo
Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa laranja. Medind
cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre 110 e 180
aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos graves, dano po
praga; não poderá estar passada e imatura. 

28,58,88,118,148,178,208,238,268,298,328,358,388,418 127.056 KG

TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo o
achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da super�cie do legume com co
vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente. Não dever
apresentar podridão, ferimento grave, dano por praga, queimadura de sol; nã
deverá estar passado, imaturo e com virose. 

29,59,89,119,149,179,209,239,269,299,329,359,389,419 12.522 KG

VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada
formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com comprimento 
15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo ter protuberânci
devido a semente bem formada. Não deverá apresentar ferimentos grave
podridão; não deverá estar passada e murcha. 

30,60,90,120,150,180,210,240,270,300,330,360,390,420 22.963 KG

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA - Deverá ser apresentado em bandejas d
isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de milho po
bandeja, sem cabelo (es�gma); com coloração do grão amarelo-clara. Sabo
adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e 1,5kg. Não dever
apresentar podridão, dano por praga e estar passado. 

 

 

VALOR TOTAL:

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 
 O período de aquisição é o intervalo no qual a Secretaria de Educação do Distrito Federal solicitará a entrega do gênero alimentício para as Unidades Escolares. Para a
Educação Alimentar – GPEA da Diretoria de Alimentação Escolar baseou-se na Tabela de Sazonalidade elaborada pela Emater-DF, a qual destaca o período de maior 
âmbito do Distrito Federal, bem como a necessidade de aquisição do produto na composição dos Cardápios.

 

Documento assinado eletronicamente por KELEN CRISTIANE GONCALVES PEDROLLO - Matr.
00308498, Diretor(a) de Alimentação Escolar, em 17/12/2018, às 15:36, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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verificador= 16416473 código CRC= 559493DD.
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