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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 1.500,000KG00012783
ARROZ da colônia tipo 1 - beneficiiado,
pacote com 5 kg, com data de embalagem e
data de validade.

00002 150,000PÉS00016712
ALFACE LISA - fresca, tamanho médio a
grande, boas condições de consumo.

00003 1.000,000KG00006419
BATATA INGLESA - lisa, tamanho médio, livre
de sujidades, embalado em sacos de 10 kg
cada.

00004 150,000KG00002633
BANANA DA TERRA - tamanho médio, firme,
grau médio de amadurecimento e sem
ferimentos.

00005 2.500,000KG00006479
BANANA PRATA - graúdas, em pencas, grau
médio de amadurecimento, sem ferimento e
sem manchas.

00006 100,000ML00003670
CEBOLINHA VERDE - fresca, colheita
recente.

00007 450,000KG00012815 CHUCHU - liso, novo e tamanho médio..

00008 1.500,000KG00010109
GOIABA VERMELHA - frutas intactas, livre de
resíduos e fertilizantes, embalados em caixa
de 12 kg.

00009 400,000KG00010438
INHAME CHINES dedo extra -  raiz mediana,
sem sujidades, embalados em sacos
resistentes de 20 kg.

00010 700,000KG00018525
FEIJÃO riscadinho, novo, colheita recente,
embalados em sacolas resistentes de 5 kg,
com a devida data de embalagem e validade.

00011 500,000KG00004880
MILHO VERDE - espiga tamanho médio,
colheita recente, limpos e embalados em
sacos de 20 kg.

00012 400,000KG00001116
REPOLHO hibrida - verde, firme, colheita
recente.

00013 750,000QUILO00016716
TOMATE LONGA VIDA TIPO A - livre de
resíduos, sem defeitos e grau médio de
madurecimento.

00014 100,000ML00003667 SALSA verde - fresca, colheita recente.

00015 300,000KG00010439
AIPIM - tipo extra (branca ou amarela),
tamanho e coloração uniforme, isento de
sujidades e colheita recente.

00016 700,000DZ00009855
OVOS DE GALINHA extra grandes, limpos,
embalados em caixas resistentes, com data
de empacotamento e validade.

00017 100,000KG00002411
ALHO NACIONAL tamanho grande, in natura,
embalado em saco de 10kg.    .

00018 500,000KG00007582
MEXERICA tipo pokan uniforme, grau médio
de amadurecimento.

00019 30,000UN00012759
POLPA DE GRAVIOLA pacote de 1 kg c/ data
de embalagem e data de validade
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00020 1.000,000UN00007611
LARANJA LIMA fresca, colheita recente,
tamanho uniforme, embalado em saco de 10
kg.

00021 200,000QUILO00020060
ABOBRINHA VERDE - TAMANHO MÉDIO,
FIRME E SEM MANCHAS

00022 100,000KG00009859 PIMENTAO verde

00023 100,000KG00008839
FUBA novo, embalados em sacos plásticos
resistentes, com data de empacotamento e
validade, pacota de 1 kg cada

00024 400,000KG00006228
BROCOLIS fresca, verde uniforme, sem
sujidades

00025 30,000KG00000724
BETERRABA colheita recente, intacta e boa
qualidade

00026 40,000QUILO00012758 POLPA DE GOIABA

00027 30,000QUILO00012827 POLPA DE MARACUJA

00028 1.500,000KG00012783
ARROZ da colônia tipo 1 - beneficiiado,
pacote com 5 kg, com data de embalagem e
data de validade

00029 200,000KG00012813
ABOBRINHA VERDE - tamanho médio, firme e
sem manchas

00030 150,000PÉS00016712
ALFACE LISA - fresca, tamanho médio a
grande, boas condições de consumo

00031 1.000,000KG00006419
BATATA INGLESA - lisa, tamanho médio, livre
de sujidades, embalado em sacos de 10 kg
cada

00032 150,000KG00002633
BANANA DA TERRA - tamanho médio, firme,
grau médio de amadurecimento e sem
ferimentos

00033 2.500,000KG00006479
BANANA PRATA - graúdas, em pencas, grau
médio de amadurecimento, sem ferimento e
sem manchas

00034 100,000ML00003670 CEBOLINHA VERDE - fresca, colheita recente

00035 450,000KG00012815 CHUCHU - liso, novo e tamanho médio

00036 1.500,000KG00010109
GOIABA VERMELHA - frutas intactas, livre de
resíduos e fertilizantes, embalados em caixa
de 12 kg

00037 400,000KG00010438
INHAME CHINES dedo extra -  raiz mediana,
sem sujidades, embalados em sacos
resistentes de 20 kg

00038 700,000KG00018525
FEIJÃO riscadinho, novo, colheita recente,
embalados em sacolas resistentes de 5 kg,
com a devida data de embalagem e validade

00039 1.000,000KG00007611
LARANJA LIMA - fruta fresca, colheita
recente, tamanho uniforme, embalados em
sacos de 10 kg

00040 400,000KG00001116
REPOLHO hibrida - verde, firme, colheita
recente

00041 750,000QUILO00016716
TOMATE LONGA VIDA TIPO A - livre de
resíduos, sem defeitos e grau médio de
madurecimento

00042 100,000ML00003667 SALSA verde - fresca, colheita recente

00043 30,000KG00000724
BETERRABA - tamanho médio, fresco,
colheita recente
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00044 30,000KG00014313

POLPA DE FRUTA PASTEURIZADA -
MARACUJA - pct de 1000g, embalagem
plástica com data de empacotamento e
validade

00045 40,000KG00007048

POLPA DE FRUTA sabor goiaba,
pasteurizado, pct de 1000g, embalagem
plástica com data de empacotamento e
validade

00046 30,000KG00012759
POLPA DE GRAVIOLA - pasteurizado, pct de
1000g, embalagem plástica com data de
empacotamento e validade

00047 700,000DZ00009855
OVOS DE GALINHA extra grandes, limpos,
embalados em caixas resistentes, com data
de empacotamento e validade

00048 500,000KG00007582
MEXERICA tipo pokan, fruta fresca, intacta,
colheita recente

00049 100,000KG00002411
ALHO NACIONAL tamanho grande, in natura,
embalado em sacos transparentes de 10kg

00050 300,000KG00010439
AIPIM , cor branca ou amarela, livre de
sujidades e colheita recente

00051 50,000KG00009859 PIMENTAO verde..

00052 100,000KG00008839
FUBA novo, embalado em sacos plásticos
resistentes, com data de empacotamento e
validade pacote de 1 kg cada

00053 500,000QUILO00020054
MILHO VERDE - ESPIGA TAMANHO MÉDIO,
COLHEITA RECENTE, LIMPOS E EMBALADOS
EM SACOS DE 20

00054 200,000KG00006228
BROCOLIS fresca, verde uniforme, sem
sujidades:
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