
Contato: Fone: PROC.

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Unid Qtd. Vl. Uni Total

1 KG 442

2 UNID 1945

3 KG 1060

4 KG 670

5 KG 37

6 MAÇO 329

7 MAÇO 153

Lista de Produtos / Serviços

DESCRIÇÃO E CARACTERISTICAS

AÇAFRÃO – em pó puro sem mistura, embalagem 

fechada indicando o prazo de validade. (Pcte. 500 g)

ACELGA – tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 

terroso, livre de parasitas e larvas, sem danos oriundos 

do manuseio e transporte.

AGRIÃO – de 1ª qualidade, ter coloração verde. Ser 

fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e não se 

apresentar com folhas amareladas. Deverá apresentar 

grau de maturação tal que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo mediato e 

imediato.

ABACATE COMUM MANTEIGA - de tamanho médio, 1ª 

qualidade, com casca sã, sem sinais de rupturas ou 

machucados, grau de amadurecimento ideal para 

consumo. Transportados de forma adequada.

ABACAXI PÉROLA - fruto de boa qualidade, isento de 

substâncias terrosas e sujeiras, apresentando evolução 

completa de maturação e tamanho. Produto 

transportado adequadamente.

ABÓBORA CABUTIÁ – de tamanhos médios, uniformes, 

sem defeitos, turgescentes, intactos. Firmes e bem 

desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos 

aderentes à superfície externa. (Saco 20kg)

ABOBRINHA VERDE COMUM BRASILEIRA - boa 

qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de 

materiais terrosos e umidade externa anormal, sem 

danos oriundos do manuseio e transporte.

Razão Social:

Esta solicitação é válida até o dia: 05/11/2021
ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Outros:

EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE  HORTIFRUTIGRANJEIROSeliada.goncalves@ovg.org.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ELIADA 62 3201-9464 202100058003327

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora 

só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário

mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br
mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br
mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br


8 MAÇO 758

9 KG 379

10 KG 176

11 KG 110

12 KG 1302

13 KG 980

14 KG 2820

15 KG 310

16 KG 734

17 KG 2340

18 KG 181

ALFACE MANTEIGA – Fresca, tamanho e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de material terroso e umidade externa 

anormal, livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e 

larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte.

ALHO SEM CASCA - produto de boa qualidade, isento 

de sujidades e substâncias terrosas, apresentando 

evolução completa de tamanho e maturação. (Pcte. 500 

g)

AMENDOIM LIMPO SEM CASCA – deverá estar sem 

ranço, livre de sujidades e contaminantes, 

acondicionados em sacos plásticos transparente, limpo 

e não violado, constando data de validade (Pcte. 500 g)

BANANA MARMELO – que não esteja verde e nem 

totalmente madura, estar totalmente presa a penca e 

sem manchas.

BANANA MAÇÃ – que não esteja verde e nem totalmente 

madura, estar totalmente presa a penca sem manchas, 

com casca uniforme no grau máximo de evolução no 

tamanho e firmes.

BANANA NANICA – que não esteja verde nem totalmente 

madura, estar presa totalmente a penca, sem manchas.

BANANA PRATA – de 1ª qualidade, graúdas, em penca, 

frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniforme 

no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, firmes.

BANANA TERRA - de 1ª qualidade, graúdas, em penca, 

frutos de 60% a 70% de maturação, com casca uniforme 

no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, firmes.

BATATA DOCE COMUM POLPA BRANCA - lisa, firme e 

compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, 

parasitas, larvas, material terroso e sujidades, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 

transportada de forma adequada.

BATATA INGLESA NACIONAL (batatinha) – 

apresentando tamanho uniforme e suficientemente 

desenvolvido, sem danos de origem física/mecânica 

(rachaduras, perfurações e cortes). Deverá apresentar 

grau de maturação tal que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para consumo imediato e 

mediato. As batatas devem estar firmes, inteiras, livres 

de umidade externa, desprovidas de sabor e/ou odores 

estranhos ao produto.

BERINJELA LONGA ROXA – Lisa, firme e compacta, 

devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas, 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de 

resíduos de fertilizantes, transportada de forma 

adequada.



19 KG 650

20 MAÇO 675

21 KG 380

22 KG 2216

23 MAÇO 840

24 KG 1440

25 KG 1478

26 MAÇO 403

27 KG 5

28 KG 715

29 MAÇO 816

CEBOLINHA VERDE – folhas inteiras, com talo, graúdas, 

sem manchas, com coloração uniforme, intactos, firmes 

e bem desenvolvidas, separadas em maço.

CENOURA LARANJA COMUM – de 1ª qualidade, 

tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 

tenras, livres de terra e corpos estranhos aderentes à 

superfície externa.

CHUCHU VERDE ESCURO – de 1ª qualidade, tamanho e 

colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte.

COENTRO – coloração uniforme, fresca, firme, intacta, 

isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas.

COLORAL – em pó fino, de coloração vermelho intenso, 

com aspecto, cor e cheiros, além de sabor próprios. 

Isento de matérias estranha a sua espécie, 

acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 

resistente e hermeticamente fechado, contendo 

procedência e validade. (Pcte. 500 g)

COUVE-FLOR – de 1ª qualidade, cor creme, com 

características de cultivo bem definidas, estar 

fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, 

com coloração própria, livre de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas, doenças e estar em perfeitas 

condições de conservação e maturação.

COUVE TIPO MANTEIGA - de tamanho médio, talo verde 

ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas, 

bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 

terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte.

BETERRABA VERMELHA – firme e compacta, devendo 

ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas, larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de 

resíduos de fertilizantes, transportada de forma 

adequada.

BRÓCOLIS-DE-CABEÇA – de 1ª qualidade deverá ter 

coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques 

de pragas e doenças e não se apresentar com folhas 

amareladas e danos mecânicos. Deverá apresentar grau 

de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo imediato e mediato.

CARÁ BRANCO – tamanho médio, de 1ª qualidade, 

novo, não estar murcho e com estragos.

CEBOLA DE CABEÇA BRANCA – de 1º qualidade, 

tamanho médio, nacional, apresentação compacta, 

uniforme e firme, sem danos sérios, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais 

estranhos, sem danos mecânicos, sem estar 

deformados, ataques de pragas e doenças.



30 MAÇO 283

31 KG 175

32 MAÇO 204

33 KG 340

34 KG 348

35 KG 2970

36 KG 414

37 KG 561

38 KG 2900

39 KG 1321

MAÇÃ FUJI – 1ª qualidade, devem se apresentar inteiras, 

sãs, limpas, praticamente isentas de matérias estranhas 

e impurezas visíveis, isentas de umidade exterior 

anormal, de odores estranhos e danos causados por 

altas ou baixas temperaturas durante a estocagem.

LIMÃO TAHITI – de 1ª qualidade, devendo estar com 

grau de maturação que permita a manipulação no 

transporte, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, 

cor e conformação uniformes, e ser bem desenvolvido. 

O produto não deverá apresentar manchas ou defeitos 

na casca.

ESPINAFRE – de 1ª qualidade, ter coloração verde, ser 

tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e 

não se apresentar com folhas amareladas e danos 

mecânicos.

GUARIROBA EM CONSERVA – boa qualidade, coloração 

normal, embalagem plástica, peso drenado, fechada 

hermeticamente, indicando o prazo de validade e 

procedência. (Pcte. 200g)

HORTELÃ – coloração uniforme, fresca, firme, intacta, 

isenta de parasitas, larvas e enfermidades.

INHAME – de boa qualidade, fresco, sem raízes, 

compacto e firme (macio), livre de materiais terrosos, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte uniforme.

JILÓ – tamanho e coloração uniformes, firme e 

compacto, isento de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes.

LARANJA PÊRA RIO – madura, frutos de tamanho 

médio, grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho.

MANDIOCA- descascada e crua, deve estar branca e 

uniforme, fácil para cozinhar, livre de materiais terrosos, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, embalagem plástica e fechada 

hermeticamente. (Pcte. 500 g)

MAMÃO FORMOSA – íntegro, firme e de 1ª qualidade, 

com grau de evolução completo de tamanho e grau 

médio de maturação, isento de sujidades, substâncias 

terrosas ou corpos estranhos, isenta de danos por 

qualquer lesão física ou mecânica. Deverão ser 

transportados de forma adequada.



40 KG 723

41 KG 953

42 KG 2745

43 KG 212

44 KG 955

45 UNID 7464

46 KG 4

MELANCIA VERMELHA COM SEMENTE – frutos com 70 

a 80% de maturação, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser transportados de forma adequada

MARACUJÁ AMARELO/AZEDO – íntegro e firme, de 1ª 

qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosas e 

corpos estranhos, com grau de evolução completo de 

tamanho e de maturação adequada ao consumo e 

transportado adequadamente.

MANGA TOMMY – de 1º qualidade, com características 

bem definidas, sã, inteiras e limpas, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser transportado de forma adequada, 

apresentando grau de amadurecimento ideal para 

consumo.

NOZ MOSCADA – sementes inteiras, de 1ª qualidade, 

secas, com aspecto, cheiro e cor próprios, livre de 

sujidades, parasitas, larvas e resíduos, acondicionadas 

em embalagem transparente, atóxica e intacta, com 

identificação do produto e prazo de validade.

MILHO VERDE (descascado) – limpo, de 1ª qualidade, in 

natura, grau médio de amadurecimento, próprio para 

consumo, sem rupturas, isentos de matéria terrosas, 

raízes, parasitas, livres de fragmentos úmidos e 

estranhos. Transportados de forma adequada.

MEXERICA PONKAN – fresca, tamanho mediano, cor 

amarela laranjada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, com 

manutenção adequada para consumo. 

MELÃO AMARELO – in natura, de 1ª qualidade, casca 

íntegra, de coloração amarelo forte e uniforme, sem 

manchas ou rachaduras, consistência firme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas ou enfermidades. Fruto 

fresco, bem desenvolvido e maduro, com polpa de cor 

branca esverdeada a creme, firme e intacta, com odor e 

sabor característicos. Produto deverá ser fornecido em 

temperatura ambiente e transportado de forma 

adequada, conforme legislação vigente.



47 KG 14

48 CAIXA 139

49 KG 208

50 KG 8

51 KG 59

52 KG 199

53 KG 486

54 UNID 93

55 KG 755

56 MAÇO 535

57 KG 2850

OVOS BRANCOS DE GRANJA, TIPO 1– Cx. com 360 

unidades - ovo de galinha, tamanho médio, atóxico. 

Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

ÓREGANO – constituído de folhas sãs, secas e limpas, 

acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, 

resistente. Na embalagem deverá constar externamente 

os dados de identificação e procedência, nº de lote, data 

de fabricação e data de validade e quantidade (Pcte. 500 

g)

TOMATE LONGA VIDA – tipo salada, tamanho médio, de 

primeira qualidade, com aproximadamente 70% de 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas, com coloração uniforme e brilho. Sem 

apresentar larvas, parasitas ou corpos estranhos.

SALSA – talos e folhas inteiras, graúdas e sem 

manchas, com coloração uniforme, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas, separadas em molho.

REPOLHO VERDE – tamanho médio, cabeças fechadas, 

sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com 

coloração uniformes, livres de terra nas folhas externas. 

RAPADURA – de ótima qualidade, produzido de forma 

artesanal, livre de insetos, sujidades ou corpos 

estranhos, embalados individualmente em sacos 

plásticos transparentes, apresentando garantia de 

higiene, validade e consistência adequada. (Peça 1Kg)

QUIABO – de 1ª qualidade, íntegro e firme, com grau de 

maturação adequada, tamanho médio, isento de 

substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e 

umidade.

PIMENTÃO VERDE – de 1ª qualidade, íntegro e firme, 

com grau de maturação adequado, tamanho médio, 

isenta de substâncias terrosas, sujidades e corpos 

estranhos. (Pcte. 500g)

PIMENTA DE CHEIRO – 1ª qualidade, íntegra e firme, 

com grau de maturação adequada, tamanho médio, 

isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos 

estranhos e umidade. Embalagem em plástico 

transparente (Pcte. 500g)

PEPINO COLONHÃO – íntegros, com coloração verde-

escura, firmes, isentos de sujidades ou corpos 

estranhos. Transportados de forma adequada.

PIMENTA BODE – de boa qualidade, acondicionada em 

embalagem plástica transparente, sem larvas e impurezas 

visíveis (Pcte. 500g)



58 KG 165

59 KG 100

60 KG 65

61 KG 365

UVA NIAGARA - 1ª qualidade, in natura, grãos bem 

formados, apresentando tamanho e cor uniformes, 

firmes e em cachos compactos, com coloração rosada, 

polpa macia e adocicada e aroma típicas da espécie e 

variedade. Limpa, com maturação adequada para o 

consumo, sem manchas ou defeitos na casca, sem 

grãos apodrecidos, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; Livre de 

enfermidades, insetos, larvas, parasitas ou sujidades. 

Fornecida em embalagem limpa, seca e que não 

transmita odor ou sabor estranho ao alimento.

Observação dos itens:

FAVOR LER Especificações descritas  no Termo de Referência Nº 072/2021 - GGI.

*Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por ítem

Os referidos produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação das Unidades, no endereço de cada 

solicitante (conforme item 3.2), e não deverá ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias após solicitação, observando-se as 

seguintes condições para a entrega dos mesmos:

UVAS PASSAS SEM CAROÇO – preta, seca, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 

sujidades, detritos de animais, vegetais e outras 

substâncias, acondicionada em saco plástico atóxico, 

vedado. Com dizeres na rotulagem data de fabricação e 

validade, além da procedência. (Pcte. 500 g)

TOTAL:

Endereços das Unidades:

1 - CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA

Alameda do Contorno n°3.083 – Jardim Bela Vista – Goiânia – GO

2 - CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA

Rua 267 C/ 270-A – Setor Coimbra – Goiânia – GO

3 - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES

Rua Benjamin Constant n° 239, Campinas – Goiânia – GO

4 – ESPAÇO BEM VIVER I

Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Moraes– Goiânia – GO

5 – ESPAÇO BEM VIVER II

Avenida Contorno esq. com Rua 44, Setor Norte Ferroviário – Goiânia-GO

6 - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

Rua R-03 n°120, Setor Oeste – Goiânia – GO.

7- CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO

Avenida Cristóvão Colombo com Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo – Goiânia-GO

VAGEM – fresca, tipo macarrão, curta, cor verde escura, 

tamanho e coloração uniformes, livre de resíduos de 

fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente.

UVA ITALIA – 1ª qualidade, in natura, grãos bem 

formados, tamanho e cor uniformes, firmes e em cachos 

compactos, casca com coloração verde clara, polpa 

intacta e firme, textura e aroma típico da espécie e 

variedade; Limpa e com maturação adequada para 

consumo, sem manchas ou defeitos na casca, sem 

grãos apodrecidos, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; Livre de 

enfermidades, insetos, larvas, parasitas ou sujidades. 

Acondicionada em embalagem limpas, secas e que não 

transmita odor ou sabor estranho ao alimento.



 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se 

relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no 

Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de 

Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Serviço:

Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou  Contrato e Estatuto de 

Constituição

acompanhado da última alteração contratual;  Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes  (RG e CPF);

Um comprovante de endereço atualizado do  responsável pela assinatura do contrato, dos  últimos 6 meses.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material:

*O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento 

fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela 

OVG, acompanhado da regularidade fiscal e trabalhista. 

Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não  podendo estar 

danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não 

recebimento dos mesmos.


