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ANEXO I - SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2020 

Proposta de Fornecimento de Alimentos 

Item 

Marque 
com um 

X o 
produto 

a ser 
fornecido 

Descrição Quant. Unid. Valor Total 

1 

 Abóbora madura extra AA, in natura, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, casca limpa e sem manchas, 
polpa íntegra e firme. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

1800 Kg R$2,40 R$4.320,00 

2 

 Abobora verde extra AA, in natura, 

cor verde brilhante, fresco, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1800 Kg R$2,65 R$4.770,00 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA O CDA  

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 
 

1.Nome  
 

2. Endereço  
 

3. Município  
 

4. CEP 
 

5. Nº da DAP 6. CPF  
 

7. Fone 
 

8. Banco indicado para depósito 
de pagamentos 
 
 

9. Nº da Agência 10. Nº da conta 
Corrente 

 
II – RELAÇÃO DE PRODUTOS 
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3 

 Aipim ou mandioca extra AA, in 
natura, tenro (macio), graúdo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, ter atingido o grau de 
evolução e maturação, polpa  íntegra 
e firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1800 kg R$2,40 R$4.320,00 

4 

 Alface lisa de primeira, extra, 
coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e 
separados em maços padronizados de 
200g, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estralhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas, larvas. 

240 kg R$2,10 R$504,00 

5 

  Banana da terra extra, in natura, 

procedentes de espécies genuínas e 
sãs, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1500 kg R$3,80 R$5.700,00 

6 

 Banana prata extra in natura, com 

grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1500 Kg R$3,50 R$5.250,00 

7 

 Batata doce in natura, extra AA, 

com a polpa intacta e limpa, firme, 
lisa, de tamanho uniforme, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e 
livre de broto. 

1500 Kg R$2,80 R$4.200,00 
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8 

 Beterraba extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e 
sãs, fresca, casca lisa e firme. Isento 
de broto, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1000 kg R$2,95 R$2.950,00 

9 

 
Cebolinha verde, fresca, extra, 
com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados 
200g , procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas e 
larvas. 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 

10 

 Cenoura extra AA, in natura, cor 

laranja-vivo, procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, 
sem rugas, de aparência fresca. Isento 
de brotos, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1000 kg R$3,20 R$3.200,00 

11 

 Chuchu extra AA, in natura, pouca 

rugosidade tamanho médio, 
procedente de espécies genuínas, sãs 
e frescas, polpa íntegra e firme. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas 

800 kg R$1,60 R$1.280,00 

12 

 Coentro  extra, fresco, com 

coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados 200g, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas e larvas. 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 
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13 

 Couve flor extra, fresca, limpa, com 

coloração adequada, separados em 
unidades padronizados, proceder de 
espécies genuínas e sãs, isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 

1000 kg R$4,50 R$4.500,00 

14 

 Couve verde extra, fresca, limpa, 

com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados 
200g, proceder de espécies genuínas 
e sãs, isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas e 
larvas. 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 

15 

 Feijão carioca, tipo 1, pacote de 1 

kg. Embalagem transparente, sem 
impurezas, com umidade até 15%. Na 
embalagem deverá constar a data de 
fabricação e da validade. Validade no 
mínimo 6 meses. 

2400 kg R$10,65 R$25.560,00 

16 

 Inhame extra AA, in natura, tenro 

(macio), graúdo, proceder de espécies 
genuínas e sãs, frescas, ter  atingido o 
grau de evolução e maturação, polpa 
íntegra e firme. Isento de brotos, 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

1500 kg R$3,40 R$5.100,00 

17 

 Laranja  in natura extra, 

procedente de espécie genuína e sã, 
fresca, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

1500 Kg R$3,20 R$4.800,00 

18 

 Limão in natura extra, procedente 

de espécie genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas 

500 Kg R$4,80 R$2.400,00 
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19 

 Mamão nacionalpapaia in natura 

extra, apresentando  maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, 
sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e sã, 
fresca, sem apresentar avarias de 
casca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

1000 kg R$3,10 R$3.100,00 

20 

 Melancia in natura extra, com grau 

de maturação adequado para o 
consumo, casca firme sem avarias, 
polpa firme de coloração vermelha 
com aparência fresca  e macia, 
procedente de espécie genuína e sã, 
fresca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1000 Kg R$1,30 R$1.300,00 

21 

 
Milho verde em espiga, extra AA, 

fresco com as folhas bem verdes e 
cabelo marrom escuro, protegido pela 
casca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. Cada 
espiga 200 gramas. 

1500 kg R$5,00 R$7.500,00 

22 

 Mexerica pokan fruto 

arredondado, casca de cor lisa, 
integra cor, odor, sabor próprios. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas e larvas. 

1000 kg R$3,80 R$3.800,00 

23 

 Pepino japonês, liso firme sem 

rugas, bem formado na cor verde, 
tamanho médio , não poderão se 
apresentar amolecidos, brocados, 
com manchas amarelas. 

150 kg R$3,00 R$450,00 
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24 

 

Pimentão verde,de primeira 
qualidade, sem lesões de origem física 
ou mecânicas, tamanho médio e 
coloração uniforme. 

500 kg R$2,80 R$1.400,00 

25 

 Polpa de fruta sabor acerola, 
deverá ser produzida com frutas 
frescas de ótima qualidade, natural, 
integral, produto não fermentado, 
não alcoólico, não contem gluten,e 
sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza, 
atestado mediante laudo de inspeção 
sanitária, em embalagem 
transparente com identificação do 
produto, dos ingredientes, marca do 
fabricante tal como data de 
fabricação e prazo de validade, peso 
liquido. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da data de 
entrega. O produto devera ser 
congelado e transportado sob 
refrigeração . embalagem de 1 kg 
rotulada. De acordo com as normas e 
ou resoluções da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no ministério da 
agricultura. 

400 kg R$10,00 R$4.000,00 

26 

 Polpa de fruta sabor goiaba 

deverá ser produzida com frutas 
frescas de ótima qualidade, natural, 
integral, produto não fermentado, 
não alcoólico, não contem gluten,e 
sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza, 
atestado mediante laudo de inspeção 
sanitária, em embalagem 
transparente com identificação do 
produto, dos ingredientes, marca do 
fabricante tal como data de 
fabricação e prazo de validade, peso 
liquido. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da data de 
entrega. O produto devera ser 
congelado e transportado sob 
refrigeração . embalagem de 1 kg 
rotulada. De acordo com as normas e 
ou resoluções da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no ministério da 
agricultura. 

400 kg R$11,00 R$4.400,00 
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27 

 Polpa de fruta sabor 

mangadeverá ser produzida com 

frutas frescas de ótima qualidade, 
natural, integral, produto não 
fermentado, não alcoólico, não 
contem gluten,e sem conservantes 
químicos ou aditivos de qualquer 
natureza, atestado mediante laudo de 
inspeção sanitária, em embalagem 
transparente com identificação do 
produto, dos ingredientes, marca do 
fabricante tal como data de 
fabricação e prazo de validade, peso 
liquido. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da data de 
entrega. O produto devera ser 
congelado e transportado sob 
refrigeração . embalagem de 1 kg 
rotulada. De acordo com as normas e 
ou resoluções da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no ministério da 
agricultura 

400 kg R$10,00 R$4.000,00 

28 

 Polpa de fruta sabor maracujá 
deverá ser produzida com frutas 
frescas de ótima qualidade, natural, 
integral, produto não fermentado, 
não alcoólico, não contem gluten,e 
sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza, 
atestado mediante laudo de inspeção 
sanitária, em embalagem 
transparente com identificação do 
produto, dos ingredientes, marca do 
fabricante tal como data de 
fabricação e prazo de validade, peso 
liquido. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da data de 
entrega. O produto devera ser 
congelado e transportado sob 
refrigeração . embalagem de 1 kg 
rotulada. De acordo com as normas e 
ou resoluções da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no ministério da 
agricultura 

400 kg R$16,00 R$6.400,00 

29 

 Repolho branco in natura extra, 

fresco, firme, odor característico. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

800 kg R$1,40 R$1.120,00 
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30 

 Salsa verde in natura extra, com 

coloração verde escuro, frescas, 
separados em maços padronizados 
200g, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas e 
larvas 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 

31 

 Tomate longa vida extra AA, in 
natura, procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra 
e firme, coloração uniforme, casca lisa 
e firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

1800 kg R$4,80 R$8.640,00 

32 

 Vagem extra in natura, de coloração 

brilhante, aspecto tenro e 
quebradiço, procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

500 kg R$6,50 R$3.250,00 

 

 

 

 

Local, e data. 

 

 

 

 

Assinatura do Agricultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


