
ANEXO – CLÁUSULA 5.2. – PREÇO DE REFERÊNCIA 
 

 

ITEM PRODUTOS UN. QTDE 
MÉDIA 

UNITÁRIA 
MÉDIA TOTAL 

1.  

ABOBRINHA VERDE – De primeira qualidade, tamanho médio, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor 
próprio da variedade da espécie e grau de evolução e tamanho tal 
que lhe permita suportar a manipulação, turgescentes, intactas, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas aderentes 
à superfície externa. 

Kg 800 R$ 3,26 R$ 2.610,67 

2.  

ALFACE – Tipo crespa, especial, com ou sem cabeça, frescas, em 
pé bem desenvolvido pesando aproximadamente 700g, firmes e 
bem desenvolvidas, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias da espécie e variedade, livres de 
ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Mç 1200 R$ 3,50 R$ 4.200,00 

3.  

 
ABÓBORA – Kabotian, de primeira qualidade, tamanho médio, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor 
próprio da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal 
que lhe permita suportar a manipulação, turgescentes, intactas, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas aderentes 
à superfície externa. 

Kg 800 R$ 2,30 R$ 1.837,33 

4.  

REPOLHO ROXO _ Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças 
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com 
coloração uniforme, livres de terra nas folhas externas. 
 

pç 400 R$ 4,66 R$ 1.865,33 

5.  

BANANA NANICA - De primeira qualidade, in natura, em penca, 
com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou 
danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetem a sua aparência, frescas, firmes e com brilho, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, estarem livres de 
resíduos de fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. 

Kg 4000 R$ 3,53 R$ 14.106,67 

6.  

ABACAXI TIPO PEROLA _ Maduro, frutos de tamanho médio, no 
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, 
uniforme, sem ferimentos ou  
defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg. de 
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

PÇ 600 R$ 7,16 R$ 4.298,00 

7.  

BETERRABA – Tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de 
primeira qualidade, com folhas de tamanho médio, uniformes, 
tenros, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa, 
folhas inteiras, de coloração uniforme e sem manchas, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, tenras, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. 

Kg 800 R$ 2,40 R$ 1.920,00 

8.  

BATATA DOCE _ Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho 
grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra 
aderidos à superfície externa.  

 

kg 500 R$ 2,17 R$ 1.083,33 

9.  
CENOURA – Raiz tuberosa, suculenta, sem folhas, de primeira 
qualidade, tamanho médio no estado in natura, uniforme, sem 

Kg 2000 R$ 2,23 R$ 4.460,00 



ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra 
aderida à superfície externa. 

10.  

CHUCHU -  Fruto de tamanho médio, com características íntegras 
e de primeira qualidade, inteiros, tenros, com coloração uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, manchas, sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 800 R$ 4,33 R$ 3.464,00 

11.  

COUVE – Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira 
qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme, isenta 
de sujidades, insetos, parasitas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. 

Mç 500 R$ 3,33 R$ 1.666,67 

12.  

LARANJA – Tipo pêra, in natura, de primeira qualidade, no grau 
máximo de evolução, no tamanho médio, aroma e sabor da 
espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos, fungos e 
larvas. 

Kg 4500 R$ 2,33 R$ 10.485,00 

13.  

GOIABA-Fruta de tamanho médio, fresco, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o consumo, 
,coloração uniforme, isento de sujidades, insetos, larvas 

Kg 2000 R$ 6,16 R$ 12.326,67 

14.  

MAMÃO - De primeira qualidade, in natura, tipo formosa, fruto com 
60% a 80% do grau de maturação climatizado, tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, apresentando aroma e cor 
próprias da espécie e variedade, não estejam golpeadas ou 
danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetem a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos, 
fungos e larvas. 

Pç 1200 R$ 3,43 R$ 4.116,00 

15.  

POLPA DE FRUTA -  Polpa de fruta  de primeira qualidade, 
embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente 
e resistente, com especificações dos ingredientes, data de 
fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da 
agricultura e/ ou ministério da saúde 

KG 4200 
R$ 

17,63 
R$ 74.060,00 

16.  

MANDIOCA – Tipo branca ou amarela, primeira qualidade, raízes 
grandes, no grau normal de evolução do tamanho, sabor e cor 
próprios da espécie, uniformes, frescas, sem cascas, sem 
ferimentos ou defeitos, cortadas em pedaços de aproximadamente 
10 cm, não fibrosas, livre de umidade, congeladas. 

Kg 1000 R$ 5,32 R$ 5.316,67 

17.  

PIMENTÃO – Fruto fresco de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade; verde, limpo, isento de sujidades, 
de parasitas, insetos, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica.  

Kg 580 R$ 2,99 R$ 1.736,13 

18.  

REPOLHO BRANCO – hortaliça de folhas enoveladas, tipo verde, 
tamanho médio, primeira qualidade, com peso aproximadamente 
de 800 g, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas e com coloração uniforme, aroma, cor  e sabor 
típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas , larvas e 
corpos estranhos. 

Pç 1200 R$ 1,99 R$ 2.392,00 

19.  

TOMATE – Tipo Santa Cruz, de primeira qualidade, tamanho 
médio a grande, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e 
brilho apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, ausência 
de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos, fungos e larvas. 

Kg 5000 R$ 2,69 R$ 13.466,67 

20.  BERINJELA - legume suculenta, de tamanho médio no estado in Kg 600 R$ 1,99 R$ 1.196,00 



natura, genuínas, isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas 

21.  

VAGEM – Leguminosa capsular, plana, verde e lisa, de tamanho 
médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresca, 
limpa, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; 
isento de sujidades, de parasitas, insetos, larvas e corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

Kg 500 R$ 7,33 R$ 3.663,33 

22.  
ACELGA - hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira 
qualidade, limpa, lavada ou escovada, isenta de sujidades, insetos, 

Pç 1300 R$ 4,60 R$ 5.975,67 

23.  

CHEIRO VERDE – Salsinha e Cebolinha, lavadas em maços 
compostos com as duas hortaliças, frescas, sem folhas amareladas 
e secas, sem manchas escuras sem corpos estranhos aderidos às 
folhas.  

Mç 1700 R$ 3,16 R$ 5.377,67 

24.  
ALMEIRÃO - hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira 
qualidade, limpa, lavada ou escovada, isenta de sujidades, insetos, 

Mç 500 R$ 3,50 R$ 1.748,33 

25.  
PEPINO – fruto fresco de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade;limpo, isento de sujidades, 
insetos, parasitas e larvas 

Kg 1000 R$ 4,33 R$ 4.326,67 

26.  

MELANCIA - De primeira qualidade, in natura, , o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, não 
estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes e 
com brilho, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Pç 950 
R$ 

22,90 
R$ 21.755,00 

27.  

OVOS, de galinha, tipo extra, classe A, branco. O produto deve 
apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e limpa; não deve 
conter rachaduras; isentos de sujidades, parasitas ou larvas; não 
deve apresentar quaisquer lesões de ordem física, mecânica ou 
biológica,a clara deve ser firme e a gema inteira, abaulada no 
centro; quando colocado na água devem afundar. Deve conter no 
corpo da embalagem identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido mínimo de 720 g. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 
 Embalagem: caixa de papelão com 30 dúzias e/ou isopor com 12 
unidades 

dúzia 1000 R$ 5,56 R$ 5.563,33 

 

 


