
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR   

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VLR UNT VLR TOT 

01 80 kg 

AIPIM DESCASCADO, mandioca tipo 
branca, fresca e sem casca, em 
pedaços, não fibrosa, isenta de 
umidade, raízes medianas, firme e 
compacta, sabor e cor próprios da 
espécie, isenta de enfermidades, 
parasitas e lavras, 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. 

 
 
 
 
 
4,25 

 
 
 
 
 
340,00 

02 30 kg 

BATATA DOCE DESCASCADA E 
PICADA, produto novo de primeira 
qualidade, descascado, bem limpo, sem 
manchas estranhas, cortado em cubos 
grande, embalados a vácuo. 

 
3,25 

 
97,50 
 

03 35 kg 

DOCE DE FRUTA TIPO CHIMIA, 
chimia de fruta preparada com fruta in 
natura de primeira qualidade, em 
embalagens de 1 kg, bem lacrada. 

 

9,99 

 

349,65 

04 180 Kg 

FEIJÃO PRETO, tipo 1, safra nova, 
grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, 
liso, isento de material terroso, 
sujidades, pedras, fungos ou parasitas e 
mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem contendo 1 kilo. 

 

 

6,13 

 

 

1.103,40 

 

05 50 kg 

KIT DE LEGUMES (CENOURA, 
BRÓCOLIS E MORANGA CABUTIÁ), 
legumes picados, bem limpo, de 
primeira qualidade, ótima aparência, 
embalados a vácuo. 

 
 
6,93 

 
 
346,50 

06 15 Kg  

MELADO DE CANA BATIDO, produto 
100% natural, embalagem íntegra e 
adequada de no mínimo 600g. 
Rotulagem nutricional obrigatória, 
validade mínima de 60 dias. 

 

 

8,00 

 

 

120,00 

07 600 Kg 

POLPA DE FRUTA CONGELADA, 
sabores variados, Polpa de fruta é o 
produto obtido por esmagamento das 
partes comestíveis de frutas carnosas 
por processos tecnológicos adequados. 
O produto deve ser preparado com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos 

 

 

 

9,00 

 

 

 

5.400,00 



e de detritos animais ou vegetais. Não 
deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal, 
embalagens de 01 KG, com data de 
fabricação e validade na embalagem. 

 

 

 

 
TOTAL: R$ 7.757,05 

 
ADEMAR ANTÔNIO ZANELLA, 

PREFEITO MUNICIPAL.  
                               

 

 


