
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR   

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VLR UNT VLR TOT 

01 250 kg 

AIPIM DESCASCADO, produto novo de 
primeira qualidade, cortado em pedaços de no 
máximo 15 cm cada pedaço, descascado, bem 
limpo, sem manchas estranhas, em embalagens 
limpas, transparentes e resistentes para o 
congelamento. 

4,00 1.000,00 

02 100 kg 

CHIMIA DE FRUTA, feito de fruta na sua integra, 
no ponto certo para consumo, não aceitaremos 
geleia. Nos sabores abóbora, uva, figo. Com 
data de validade na entrega do alimento. 

14,50 1.450,00 

03 100 Kg 
FEIJÃO PRETO, produto novo, escolhido, sem 
sujidades, sem carunchos, embalados em 
embalagem de no máximo 20 kg cada bolsa. 

6,50 650,00 

04 1.230 Kg 

POLPA DE FRUTA CONGELADA, polpa 
concentrada congelada, sem adição de açúcar, 
sem adição de conservantes, sabores variados 
conforme combinar. Com data de validade na 
entrega do alimento. 

11,50 14.145,00 

05 150 Kg  
BATATA DOCE, produto novo de primeira 
qualidade, bem limpo, sem manchas estranhas 
e embalagens limpas. 

2,50 375,00 

06 50 Kg  
MORANGA CABUTIÁ, produto de boa 
qualidade, produto novo para entrega em 
embalagem limpa. 

2,50 110,00 

07 150 Dz  

OVOS COLONIAIS, ovos vermelhos de 
tamanho médio caixa com uma dúzia cada, sem 
rachaduras, limpos. Com data de validade na 
entrega do alimento. 

6,00 900,00 

08 150 Kg  
BOLACHA CASEIRA, de boa qualidade, 
inteiras, em pacotes de 1 kg. Com data de 
validade na entrega do alimento. 

14,00 2.100,00 

09 50 Kg 
MILHO VERDE, em grãos, embalado em 
embalagem 500 gramas, congelado. 

10,00 500,00 

10 100 Kg  
CHUCHU, produto de boa qualidade, chuchu 
verde em casca limpa e não machucada e boa 
armazenagem. 

2,00 200,00 

11 50 Kg 
MORANGO, de boa qualidade, sadios em 
embalagem de 1kg limpa e bem armazenado, 
não muito maduros e nem amassados. 

16,00 80,00 

 
 
TOTAL: R$ 22.230,00 (vinte, dois mi, duzentos, trinta reais) 



 
 

São José do Herval, 12 de Fevereiro de 2020. 
 
 
 

LAURO RODRIGUES VIEIRA, 
PREFEITO MUNICIPAL.  

                         

 


