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Anexo/Termo de Referencia
Preços praticados que tem como referência os praticados pela CONAB na região.

ITEM UND
ENSINO INFANTIL

ENSINO
FUNDAMENTAL,

EJA E MAIS
EDUcAÇÃo.

osprcrrrclÇÂo

QUANTIDADES MAR{NHÂo E LocAL

I KC 225 150

ALFACE, Crespa, fiesca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem

desenvolvida, firme e intacta, isenla

de material tenoso, lir, e de resíduos

de fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas, sem danos fisicos oriundos do

manuseio e transporte.

KG 210

ABÓBORA in natura, de boa
qualidade, sem lesões de origem Íisica
ou mecânica, acondicionada em

embalagem apropriada

KG 120 180

ABACAXI, in natura, de boa

qualidade, sem lesões de origem ffsica

ou mecânica. acondicionada em

embalagem apropriada.

4 KG 150 300

ACEROLA, in natura, de boa
qualidade, sem lesôes de origem flsica

ou mecânic4 acondicionada em

embalagem apropriada.

5 KG t5 50

ALHO, Fime e intacto, sem lesões de

origem ffsica, perfurações e cortes,

tamaúo e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, isento

de sujidades, parasitas e larvas.

6 KG 900 1800

BANANA PRATA, in natura tlpo
prata madura de boa qualidade,

acondicionadas em embalagens

apropriadas

7 KG 450

BATATA DOCE, in natua, lisa,

lavada, de boa qualidade, sem lesões

de origem fisica ou mecânica

KG 200 600
BATATÀ INGLESA, in natura, lisa,

lavada, de boa qualidade, sem lesões

de origem fisica ou mecânica.
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9 KG 150 210

BETERRÁBA, tamanho médio.
Casca hrme, íntegra, vermelho
marrom. Sem manchas, perÍlrações,
rachaduras, bolores, parasitas ou
vestígios de insetos. Polpa Íntegra,
rosa púLrpura, firme, sem manchas ou
bolores, odor caracteristicos, sabor
levemente adocicado.

,a

KC t50 240

CENOURA, tamanho médio,
acondicionada em caixa com
aproximadamente 20 kg. Casca
íntegra, característica, cor laranja, sem
manchas roxas, amarelas, verdes ou
marrons, sem perfurações, rachaduras
ou quebras, sem sujidades, bolores ou
vestígios de insetos.

CEBOLA COMUM (tn natura, tipo
branca, compacta e hrme, sem lesões

de origem ffsica ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e

coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, isenta de

sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em embalagens
apropriadas.

ll KG 75 2',70

CHEIRO-VERDE (Coloração

uniforme, fiesca, firme e intacta,

isenta de enfermidades sujidades,
parasitas e larva)

KG 75 2',70)2

LARÂNJA, in natura, lavada, de boa
qualidade, sem lesões de origem Ílsica
ou mecânica, acondicionadas em

embalagens apropriadas

1200450

LIMÃO, in natura, isento

sujidades, acondicionadas
embalagens apropriadas

de

em120 3',7 5KG

FRÂNGO congelado de primeira
qualidade, sem tempero, embalado a

vácuo em pacote de lkg com selo do
órgão competente - SIF ou SIE

9000KG 4000

MACAXEIRA, in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionadas
em embalagens apropriadas

KG 300 630t6.

MAMÃo FORMoSA, in natura,
lavada, de boa qualidade, sem lesões

de origem Íisica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

t20 450t7 KG

275

MAXIXE, in natura, lavada, de boa
qualidade, sem lesões de origem fisica
ou mecânica, acondicionadas em
embalagens apropriadas

I8 KG t50
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KG 1800 4500

MELANCIA, in natura, Iavada, de

boa qualidade, sem lesões de origem
Íisica ou mecânica. acondicionadas
em embalagens apropriadas

t{ M

t9

MARACUJÁ, in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionadas

em embalagens apropriadas

27520. KG 150

MILHO VERDE, in natura, lavada,

de boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens
AS

5000KG 2500

MURICI, in natura, lavada, de boa

qualidade, sem lesões de origem ffsica

ou mecânica, acondicionadas em

embalagens apropriadas

250KG 12522

PIMENTAO ,Verde, de l" Primeira
qualidade, tânanho e coloração

rmiformes, sem lesões de origem
fisica ou mecânic4 Perfurações e

cortes, acondicionado em embalagens

apropriadas.

22515023 KG

POLPA DE FRUTA SABOR
ABACAXI em pacote de 5009,

produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos qualitativo
e quantitativo indicando o prazo de

validade. marca comercial,
procedência de fabricação.

informação nutricional, número do

regis§o no Órgão comPetente

36060KG

POLPA DE FRUTA SABOR
ACEROLA em Pâcote de 5009,

produto devidamente Íotulado e

identificado nos aspectos qualitativo
e quantitâtivo indicando o prazo.de

validade, marca comercial,

procedência de fabricaçâo,

informação Ílutricional, número do

registro no órgão comPetente

1800300KG25

POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
em pacote de 5009, Produto
devidamente rotulado e identificado
nos aspectos qualitativo e

quantitativo indicando o prazo 
.devalidade, miuca comercial,

procedência de fabricação,

informação nutricional, número do

registro no órgâo comPetente

33001200KG26
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KG 150

POLPÀ DE FRUTA SABOR CAJU
em pacote de 5009, produto
devidamente Íotulado e identificado
nos aspectos qualitativo e

quantitativo indicando o prazo de

validade, marca comercial,
procedência de fabricação,
informação nutricional, número do
registro no órgâo competente

POLPA DE FRUTA SÀBOR
GOIABA em pacote de 5009,
produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos qualitativo
e quantitativo indicando o prazo de

validade, marca comercial,
procedência de fabricaçâo.

informação nutricional, número do
registro no órgão competente

180030028 KG

POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ em pacote de 5009,

produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos qualitativo
e quantitativo indicando o prazo de

validade, marca comercial,
procedência de fabricação,

informação nutricional, número do

registo no órgão competente

90015029 KG

QUIABO, in natura, isenta

sujidades, acondicionadas

embalagens apropriadas

etr
de

t8045l0 KC

TANGERINA. in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de origem

fisica ou mecânica, acondicionadas

em embalagens aproPriadas

300KG 12031.

TOMATE, in natum, isenta

sujidades, acondicionadas

embalagens aproPriadas

de
em600KGi,2

FEIJÃO, Tipo l, selecionado

eletronicamente, cor clara, embalado

em saco plástico transParente.
450270KG33

PÃo MASSA FINA - tipo Hot Dog

ou Hamburguer, em embalagem

primária de 500g, com 10 unidades de

50 g cada.. Prazo de validade mínimo

de 0? dias da data da entrega.

45 00r 800PCT34

BEBIDA LÁCTEA, PTOdUIO Obtido

com a utilização de leite Iíquido

pasteudzado com polPa de frutas, com

àdiçao de açúcar. Ausente de

substáncias estranhas Produto gelado.

fermentado e sem conservantes'

LITRO.

750LT

2'7 . 900

300

180035.


