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CHAMADA PÚBLICA Nº 0000001/2022 
 

PESQUISA DE MERCADO 
 
 

ITENS DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANT. VALOR  

1 

ABACATE: De primeira qualidade, grau médio de maturação, em Kg, 
acondicionados de forma a evitar danos físicos, íntegros e que suporte as 
condições de transporte. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. 

KG 400 10,50 

2 

ALFACE: Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, fresco, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e separados em maços padronizados, 
procedentes de espécies genuínas e sãs. Isento de Lenções de origem 
físicas, mecânica ou biológicas, substancia terrosas, sujidade ou corpos 
estranhos aderidos á superfície externas, insetos, parasitas, larvas. 

MAÇO 280 3,00 

3 

BANANA REGIONAL: Banana Grande extra in natura, com grau de 
manutenção adequando para o consumo, procedentes de espécies genuínas 
e sãs, polpa integra e firme. Isento de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

KG 300 4,00 

4 

BANANA PRATA EM PENCAS: Banana prata extra in natura, com grau de 
manutenção adequando para o consumo, procedentes de espécies genuínas 
e sãs, polpa integra e firme. Isento de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

KG 1000 5,00 

5 

CARNE BOVINA MOIDA REFIADA: Resfriado. Carne com aspecto próprio, 
cor vermelho brilhante sem manchas esverdeadas e odor característico. 
Deve conter registro no órgão competente e comprovação de serviço de 
inspiração SIM, SIE ou SIF. Manipulada em condições higiênica adequada e 
sem adição de substancias químicas. 

KG 1.490 28.00 

6 

CARNE BOVINA TRASEIRA REFIADA: Resfriado. Carne com aspecto 
próprio, cor vermelho brilhante sem manchas esverdeadas e odor 
característico. Deve conter registro no órgão competente e comprovação de 
serviço de inspiração SIM, SIE ou SIF. Manipulada em condições higiênica 
adequada e sem adição de substancias químicas. 

KG 1.440 32,00 

7 

CHEIRO VERDE: Fresca e sãs, na cor verde escura, isenta de sinais de 
apodrecimento. As folhas/inflorescência deverão se apresenta se apresenta 
intacta e firmes. Deverão esta isentas de: substancia terrosa sujidades ou 
corpos estranhos aderidos a superfície externa, parasitos, larvas e outros 
animais, nos produtos e nas embalagem, sem umidade externa anormal, 
sem odor e sabor estranho, sem sinal de amarelecimento e sem danos 
mecânicos ou causados pelo transporte ou pragas. 

MAÇO 100 2,00 

8 
COUVE REGIONAL: Com coloração própria, livre de danos mecânicos, em 
perfeitas condições de conservação em maturação 

MAÇO 280 2,00 

9 
FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca fina, torrada, branca ou 
amarelada, isenta de sujidades, mofo, livre de parasitas e de qualquer 

SACO 22 170,00 
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substância nociva, odores estranhos, prazo de validade mínima de 06 meses 
a partir da data de entrega. 

10 
FARINHA DE TAPIOCA: Produzido artesanalmente a partir da fécula de 
mandioca purificada. 

KG 360 9,00 

11 

FEIJAO CARIOQUINHA:  Tipo 1, novo, de boa qualidade, constituídos de 
grãos inteiros e sãos, Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas 
(carunchos), odores estranhos, substâncias nocivas, pregos, paus, prazo de 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

KG 450 8,50 

12 

FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO PIRARUCU: Apresentar-se congelado, 
limpo, sem escamas, sem couro, sem espinhas e sem vísceras em files. Cor: 
característica da espécie. Consistência firme. Deve conter SIM, SIE ou SIF. 
Não contem glúten. Deve estar de acordo com as exigências do ministério da 
agricultura, Pecuária e abastecimento. Validade: o produto deve data de 
fabricação ate 30 dias anteriores a data de entrega 

KG 1.500 28,00 

13 

FRANGO CAIPIRÃO: Resfriado. Carne com aspecto próprio, não amolecido 
nem pegajoso, cor própria s/ manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio 
com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Deve conter na embalagem 
identificação do produto, prazo de validade. Deve conter registro no órgão 
competente e comprovação de serviço de inspiração SIM, SIE ou SIF. 
Manipulada em condições higiênica adequada e sem adição de substancias 
química. 

KG 800 16,00 

14 

JERIMUM REGIONAL DA COR OURO: De tamanho médio e com peso de 2 
kg, com polpa firme e intacta. Deverá estar com coloração uniforme, isenta 
de enfermidades e material terroso, sem umidade externa, sem danos 
físicos, mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

KG 280 3,00 

15 
LARANJA: Com coloração própria, livres de danos mecânicos, em perfeitas 
condições de conservação e maturação. Livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos 

CENTO 200 32,00 

16 

MAMÃO REGIONAL: Formosa ou Papaia, de primeira e acondicionados de 
forma a evitar danos físicos, Íntegros, de vez (por amadurecer), em estados 
de manutenção pronto para o consumo e que suporte as condições de 
transporte. Ausências de parasitas, sujidade, larvas e corpos estranhos 
aderidos a casca. 

KG 400 4,50 

17 

MELANCIA FRESCA REGIONAL: De tamanho médio e com peso de 8 kg, 
com polpa firme e intacta. Deverá estar com coloração uniforme, isenta de 
enfermidades e material terroso, sem umidade externa, sem danos físicos, 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

KG 1000 2,00 

18 
OVO DE GALINHA REGIONAL: De galinha, médio, isento de sujidades, 
fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada. 
Bandeja de 30 unidades. 

UND 3.800 1,00 

19 

PEPINO: Legume in natura, tipo pepino, espécie comum deverão ser de 1º 
qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa, 
suficientemente desenvolvidos, apresentando grau médio de maturação que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato, sem manchas e 

KG 280 3,50 
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bolores, sujidades, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
machucados, perfurações e 

20 

PIMENTINHA: Coloração própria, tamanho uniformes, firme e compacta, 
livre de resíduos de fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos 

KG 100 8,00 

21 

POLPA ACEROLA: Integral congelada, sabor acerola, sem conservantes e 
aditivos. Devem estar de acordo com as exigência do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento ou da legislação sanitária em vigor no 
país Anvisa/MS. 

KG 1390 10,20 

22 

POLPA DE ABACAXI: Integral congelada, sabor abacaxi, sem conservantes 
e aditivos. Devem estar de acordo com as exigência do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento ou da legislação sanitária em vigor no 
país Anvisa/MS. 

KG 1390 10,20 

23 

POLPA DE CAJU: Integral congelada, sabor caju, sem conservantes e 
aditivos. Devem estar de acordo com as exigência do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento ou da legislação sanitária em vigor no 
país Anvisa/MS. 

KG 1390 10,20 

24 

POLPA DE CUPUAÇU: Integral congelada, sabor cupuaçu, sem 
conservantes e aditivos. Devem estar de acordo com as exigência do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ou da legislação sanitária 
em vigor no país Anvisa/MS. 

KG 1090 12,93 

25 

POLPA DE GOIABA: Integral congelada, sabor goiaba, sem conservantes e 
aditivos. Devem estar de acordo com as exigência do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento ou da legislação sanitária em vigor no 
país Anvisa/MS. 

KG 1390 10,20 

26 

POLPA DE MARACUJA: Integral congelada, sabor maracujá, sem 
conservantes e aditivos. Devem estar de acordo com as exigência do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ou da legislação sanitária 
em vigor no país Anvisa/MS. 

KG 1090 13,00 

27 

POLPA DE TAPEREBÁ: Integral congelada, sabor taperebá, sem 
conservantes e aditivos. Devem estar de acordo com as exigência do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ou da legislação sanitária 
em vigor no país Anvisa/MS. 

KG 1390 10,33 

28 
TANGERINA: Com coloração própria, livres de danos mecânicos, em 
perfeitas condições de conservação e maturação. Livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos 

CENTO 200 33,00 
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