
 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

 
Anexo I -Produtos a serem adquiridos e preços a serem pagos- Válida até 31/12/2021 

Total Estimado: R$ 412.637,12 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND Média Valor Estimado 

01 

 

ABACATE: maturação adequada para consumo 

textura e consistência integra e de boa qualidade 

130 KG R$ 9,96 R$ 1.294,80 

02 

 

ABÓBORA CABOTIA: maturação adequada para 

consumo, com características íntegras e de boa 

qualidade 

550 KG R$ 3,77 R$ 2.073,50 

03  

 

ABOBORA ITALIANA: maturação adequada para 

consumo com características integra e de boa 

qualidade.  

750 Kg R$ 5,83 R$ 4.372,50 

04 

 

ALFACE: lisa ou crespa com folhas brilhantes, firmes 

e sem áreas escuros, frescas com coloração e 

tamanho entre 100g a 150g cada pé 

1274 UN R$ 1,81 R$ 2.305,94 

05 

 

ALHO: tamanho médio, como características 

íntegras e de boa qualidade, com casca sã. 

25 KG R$ 26,33 R$658,25 

06 

 

ARROZ: agulhinha, tipo 1, beneficiado, longo e fino, 

grãos inteiros, acondicionado em embalagem 

plástica transparente lacrada e atóxica, com rótulo 

que indique os dados de identificação, procedência 

e informações nutricionais, contendo 01kg ou 05kg, 

validade mínima de 05 meses a contar da data de 

entrega 

4500 KG R$ 4,93 R$ 22.185,00 

07 

 

BATATA DOCE: tamanho médio, com características 

íntegras e de boa qualidade, com casaca sã, sem 

rupturas. 

1450 KG R$ 3,98 R$ 5.771,00 

08 

 

BATATA INGLESA: tamanho médio com grau de 

maturação que permita seu transporte e 

manipulação e em condições de consumo. 

2720 KG R$ 4,48 R$ 12.185,60 

09 

 

BANANA PRATA: tamanho médio, semi-madura, 

graúda, em penca, aroma e sabor da espécie. 

5826 KG R$ 5,82 R$ 33.907,32 
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10 

 

BANANA CATURRA: tamanho médio, semi-madura, 

graúda, em penca, aroma e sabor de espécie. 

2590 Kg R$ 5,04 R$ 13.053,60 

11 

 

BEBIBA LÁCTEA: bebida láctea fermentada com 

sabor a definir, produto refrigerado entre 1ºC até 

10ºC, validade impressa no rótulo, embalados em 

polietileno leitoso de 01 litro. Devidamente 

rotulados. 

4512 Litro R$ 4,31 R$ 19.446,72 

12 

 

BERGAMOTA: sabor adocicado natural da fruta, 

encorpada, firme, sem amolecimento. 

1200 KG R$ 2,19* R$ 2.628,00 

13 

 

BRÓCOLIS: hortaliça limpa, fresca, inflorescência 

bem desenvolvida e íntegra, sem ramas, floração e 

fungos (escuros), partes amareladas ou amassadas. 

Embalagens de no mínimo, 500g/unidade 

132 UND R$ 5,27 R$ 695,64 

14 

 

BETERRABA: tamanho médio, com características 

íntegras e de boa qualidade, com casca sã, sem 

rupturas. 

1200 KG R$ 3,81 R$ 4.572,00 

15 

 

CARNE DE FRANGO: coxa e sobre coxa (sem dorso) 

congelada, em embalagem de até 02 kg, contendo 

peso e data de validade de no mínimo 20 dias. 

Deverá apresentar registro do Serviço de Inspeção 

Municipal, Estadual ou Federal. 

1000 KG R$ 7,73 R$ 7.730,00 

16 

 

CARNE DE FRANGO: peito, sem osso, congelado, em 

embalagem de até 02 kg, contendo peso e data de 

validade de no mínimo 20 dias. Deverá apresentar 

registro no Serviço de Inspeção Municipal, Estadual 

ou Federal. 

2200 KG R$ 9,59 R$ 21.098,00 

17 

CEBOLA: tamanho médio, com características 

íntegras e de boa qualidade, sem réstia, com casca 

sã. 

1344 KG R$ 3,62 R$ 4.865,28 

18 

 

CENOURA: fresca de boa qualidade e firme, casca 

limpa, lisa e de cor alaranjada vivo, sem 

pigmentação verde ou roxa na parte superior. 

1696 KG R$ 4,44 R$ 7.530,24 

19 

 

CHUCHU: tamanho médio, com características 

íntegras e de boa qualidade. 

320 KG R$ 4,46 R$ 1.427,20 

20 

 

COUVE FLOR: hortaliça limpa, fresca, inflorescência 

bem desenvolvida e íntegra, sem ramas, floração e 

fungos (escuros), partes amareladas ou amassadas. 

Embalagens de, no mínimo, 500g/unidade. 

132 UND R$ 5,52 R$ 728,64 

21 

 

COUVE MANTEIGA: fresca, firme com coloração e 

tamanho uniformes e típicos da variedade, com 

tamanho entre 200g a 250g, o maço. 

 
 

1840 Maço R$ 2,46 R$ 4.526,40 

22 

 

ERVILHA: grãos frescos, firme com coloração e 

tamanho uniformes e típicos da variedade, com 

100 Kg R$ 18,76 R$ 1.876,00 
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tamanho compatível a leguminosa. Em embalagem 

transparente com peso de 500g. 

23 

 

ESPINAFRE: fresco, firme com coloração e tamanho 

entre 150g a 200g o maço 

784 Maço  R$ 2,59 R$ 2.030,56 

24 

 

FARINHA DE MILHO: média, acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, de 01kg, com rótulo 

que indique os dados de identificação, procedência 

e informações nutricionais, validade mínima de 04 

meses a contar da data da entrega 

850 KG R$ 3,84 R$ 3.264,00 

25 

 

FARINHA DE TRIGO: especial, acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, de 01 kg, com rótulo 

que indique os dados de identificação, procedência 

e informações nutricionais, validade mínima de 04 

meses a contar da data da entrega. 

400 KG R$ 3,14 R$ 1.256,00 

26 

FEIJÃO: preto, tipo 1, primeira qualidade, 

constituído de grãos inteiros e sãos, isento de 

material terroso,sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies, acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, de 01 kg, com rótulo 

que indique os dados de identificação, procedência 

e informações nutricionais, validade mínima  de 04 

meses a contar da data da entrega. 

1800 KG R$ 7,81 R$ 14.058,00 

27 

LARANJA: pêra, classe A, sabor adocicado natural da 

fruta, encorpada, firme, sem amolecimento. 

3000 KG R$ 3,23 R$ 9.690,00 

28 

LARANJA: tipo umbigo, classe A, sabor adocicado 

natural da fruta, encorpada, firma, sem 

amolecimento. 

250 Kg R$ 8,56 R$ 2.140,00 

29 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Ingredientes; leite, fluido 

integral, e não deve conter na formulação sabores 

ou açúcares.  Embalagem primária aluminizada de 

até 1 kg.Deve constar na embalagem o número do 

lote, data de fabricação e validade, registro no 

ministério da Agricultura, SIF/DIPOA. 

500 Kg R$ 39,24 R$ 19.620,00 

30 

LEITE EM PÓ INTEGRAL/INSTANTÂNEO: 

Ingredientes: leite, integral e ou/ concentrado, 

emulsificante lecitina de soja. Não deve conter na 

formulação sabores ou açúcares. Deve constar na 

embalagem o número do lote, data de fabricação e 

validade, registro no ministério da Agricultura, 

SIF/DIPOA. 

1500 KG R$ 30,39 R$ 45.585,00 

31 

LEITE INTEGRAL: esterilizado, longa vida, em 

embalagens tetrapak de 1000 ml, e reembalados em 

caixas de papelão com 12 unidades.Deve constar na 

embalagem o número do lote, data de fabricação e 

data de validade mínima de 03 meses, registro no 

ministério da Agricultura, SIF/DIPOA. 

12000 Litro R$ 3,37 R$ 40.440,00 

32 

IOUGURTE: com polpa de frutas, sabor a definir, 

refrigerado entre 1º C até 10ºC, validade impressa 

no rótulo, embalados em polietileno leitoso de 01 

litro. Devidamente rotulados. 

1400 Litro R$ 7,77 R$ 10.878,00 
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33 

MACARRÃO: tipo parafuso, embalagem de 500 

gramas, onde deverá conter validade, peso e data de 

fabricação, impressos na embalagem com validade 

mínima de 06 meses. 

1400 Kg R$ 6,09 R$ 8.526,00 

34 

MACARRÃO: tipo espaguete, embalagem de 500 

gramas, onde deverá conter validade, peso e data de 

fabricação, impressos na embalagem com validade 

mínima de 06 meses. 

144 KG R$ 5,96 R$ 858,24 

35 

MAÇÃ: nacional gala, maturação adequada para o 

consumo, textura e consistência de fruta fresca, 

polpa firme e consistente, sem rachaduras. 

2476 KG R$ 7,14 R$ 17.678,64 

36 

MAÇÃ: nacional fuji, maturação adequada para o 

consumo, textura e consistência de fruta fresca, 

polpa firme e consistente, sem rachaduras. 

920 Kg R$ 8,19 R$ 7.534,80 

37 

MAMÃO: formosa, graúdo, semi maduro, firme e 

sem rachaduras.  
560 KG R$ 5,54 R$ 3.102,40 

38 

MANDIOCA: in natura, com características íntegras e 

de boa qualidade.  
500 KG R$ 4,50* R$ 2.250,00 

39 

MARACUJÁ: geralmente arredondado, com casca 

espessa de coloração verde, amarelada, alaranjada 

ou com manchas verde-claras, de acordo com a 

espécie, em grau médio de amadurecimento, firme, 

sem machucados. 

30 KG R$ 11,63 R$ 348,90 

40 

MILHO: verde, tenro e fresco de primeira qualidade, 

com maturação adequada e macia, em apresentação 

de kit com três espigas. 

229 KIT R$ 3,99 R$ 913,71 

41 

MORANGO: de primeira qualidade, em grau médio 

de amadurecimento, firme, sem machucados, 

brotamentos ou perfurações, em bandejas 

plastificadas, de até 500 gramas. 

92 KG R$ 27,59 R$ 2.538,28 

42 

MOSTARDA: com folhas brilhantes, firmes e sem 

áreas escuras, frescas com coloração e tamanho 

entre 100g e 150g cada pé. 

100 Pé R$ 2,43 R$ 243,00 

43 

ÓLEO DE SOJA: refinado, frasco plástico atóxico, 

resistente e transparente com tampa, volume de 

900 ml. 

1400 UND R$ 8,07 R$ 11.298,00 

44 

REPOLHO: branco, liso, fresco, de primeira, limpo, 

de tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem 

física ou mecânica, perfurações e cortes. 

1050 KG R$ 2,48 R$ 2.604,00 

45 

RÚCULA: com folhas brilhantes, firmes e sem áreas 

escuras, frescas com coloração e tamanho entre 

150g a 200g o maço. 

350 Maço R$ 2,08 R$ 728,00 

46 

SUCO DE BERGAMOTA INTEGRAL: sem açúcar, sem 

conservantes, não fermentado. Embalagem atóxica 

de 1 a 2 litros.  

280 Litro R$ 12,24 R$ 3.427,20 

47 

SUCO DE LARANJA INTEGRAL: sem açúcar, sem 

conservantes, não fermentado. Embalagem atóxica 

de 1 a 2 litros. 

380 Litro R$ 11,42 R$ 4.339,60 

48 

SUCO DE UVA INTEGRAL: sem açúcar, sem 

conservantes, não fermentado. Embalagem atóxica 

de 1 a 2 litros. 

850 Litro R$ 9,98 R$ 8.483,00 
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49 

TEMPERO VERDE: maço de tamanho médio, 

contendo salsinha, em maior quantidade, e 

cebolinha verde, em menor quantidade, com 

características íntegras e de boa qualidade para 

consumo. Tamanho mínimo 50 g o maço. 

1470 Maço R$ 2,04 R$ 2.998,80 

50 

TOMATE: tamanho médio, firme, íntegra, com 

textura e consistência de vegetal fresco, maturação 

adequada para consumo, livre de podridão ou 

passado, sem rupturas e de boa qualidade para 

consumo.  

1700 KG R$ 5,80* R$ 9.860,00 

51 

VAGEM: cor brilhante, tenra, sem rupturas e de boa 

qualidade, livre de manchas ou envelhecidas. 

112 Kg R$ 9,03 R$ 1.011,36 

 

LEGENDA: * valores alterados em reunião com produtores rurais, os quais estão 

justificados em ata por motivos como: transporte, embalagens e demais alterações 

pertinentes a época de plantio. 

 

 
 
 
 
 
 
 


