
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Unid. Qtd.  VL Unid. Total

1

KG 402

2

Unid. 1741

3

KG 692

4
KG 31,5

5

MOL 558

6

MOL 193

7

MOL 830

8

KG 326

9

MOL 41

10

KG 68

Nome Fantasia:

Razão Social:

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 23/10/2018

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - Cnpj.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONCEIÇÃO

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

Lista de Produtos / Serviços

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.

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.
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

dematuração tal que permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para

o consumo mediato e imediato.

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)

ALMEIRÃO – 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.

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)
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11

KG 1200

12

KG 423

13

KG 862

14

KG 2.587

15

KG 234

16

KG 619

17

KG 2470

18

KG 169

19

KG 581

20

MOL 660

21
KG 358

22

KG 2059

23

MOL 773

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 MARMELO – que não esteja verde e nem

totalmente madura, estar totalmente presa a penca e sem

manchas. 

BANANA NANICA – que não esteja verde nem totalmente

madura, estar presa totalmente a penca, sem manchas.

(Cx. 15kg)

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. 

BETERRABA VERMELHA – firme e compacta, devendo ser

graúda, isenta de enfermidades, parasitas, larvas, material

terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânico

soriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de

fertilizantes, transportada de forma adequada. (Cx. 20kg)

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 e

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. 

CEBOLINHA VERDE – folhas inteiras, com talo, graúdas,

sem manchas, com coloração uniforme, intactos, firmes e

bem desenvolvidas, separadas em maço.

BANANA DA 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.



24

KG 1582

25
MOL 214

26

KG 7

27

MOL 801

28

KG 792

29

KG 1534

30

MOL 173

31

KG 302

32
MOL 189

33

KG 307

34

KG 363

35

KG 1230

36

KG 2470

37

KG 454

CENOURA LARANJA COMUM – de 1ª qualidade, tamanho

médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, livres

de terra e corpos estranhos aderentes à superfície externa.

(Cx. 21kg)

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 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.

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.
CHUCHU VERDE ESCURO – de 1ª qualidade, tamanho

ecolorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. (Cx. 22kg)

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 – MOLHO – 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. (Cx. 24kg)

JILÓ – tamanho e coloração uniformes, firme e

compacto,isento de enfermidades, parasitas e larvas,

material terrosoe sujidades, sem danos físicos e mecânicos

oriundos domanuseio e transporte, de colheita recente, livre

deresíduos de fertilizantes. (Cx. 17kg)

KABUTIÁ – de tamanhos médios, uniformes, sem defeitos,

turgescentes, intactos. Firmes e bem desenvolvidas, livre

de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície

externa. (Saco 20kg)

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.

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. 



38

KG 809

39

KG 2874

40

KG 1496

41

KG 466

42

KG 1022

43

KG 2951

44

KG 805

45

KG 510

46

Unid. 5174

47

CAIXA 78

48

KG 183

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

unidades - ovo de galinha, tamanho médio, atóxico.

Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

PEPINO COLONHÃO – íntegros, com coloração verde

escura, firmes, isentos de sujidades ou corpos estranhos.

Transportados de forma adequada. 

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

grau de evolução completo de tamanho e grau médio

dematuração, isento de sujidades, substâncias terrosas ou

corpos estranhos, isenta de danos por qualquer lesão física

ou mecânica. Deverão ser transportados de forma

adequada. 

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)

MANGA ROSA – 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. 

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. 

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.

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. 

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.

MEXERICA MARGOT – fresca, tamanho mediano, com

maturação adequada para consumo, com aspecto, cheiro e

sabor próprios, com polpa firme e intacta, isenta de

enfermidades, parasitas e larvas, sujidades e material

terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte, de colheita recente, livre de

resíduos de fertilizantes

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.



49

KG 3

50

KG 29

51

KG 160

52

KG 384

53

KG 3,5

54

KG 116

55

KG 903

56

MOL 140

57
MOL 548

58

KG 2825

59

KG 36

60

KG 419

Total:

Observação dos itens:

"- Especificações descritas  constam no Termo de Referência Nº 139/2018 (anexo);

- Será contratada a empresa que oferecer o menor valor global.

- As empresas interessadas deverão apresentar juntamente com orçamento, documentos pessoais dos sócios 

ou dirigentes (RG E CPF), conforme descrito no Termo de Referência;

- Será realizada uma Negociação Aberta entre os fornecedores aptos, que será agendada e promovida  pela 

Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços."         

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. 

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.

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)

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)

REPOLHO VERDE – tamanho médio, cabeças fechadas  

sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com

coloração uniformes, livres de terra nas folhas externas.

RÚCULA – íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme, com

folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou

mecânica, isentas de sujidades, parasitas e larvas.

Acondicionada em embalagem plástica, separadas em

molho.

SALSA – talos e folhas inteiras, graúdas e sem manchas,

com coloração uniforme, intactas, firmes e bem

desenvolvidas, separadas em molho.

PIMENTA BODE – de boa qualidade, acondicionada em

embalagem plástica transparente, sem larvas e impurezas

visíveis (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)

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

grau de maturação adequado, tamanho médio, isenta de

substâncias terrosas, sujidades e corpos estranhos.

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

maturação adequada, tamanho médio, isento de

substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e

umidade. 

UVAS PASSAS SEM CAROÇO – 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)



(         )

Condição de Pagamento:

Observações do Fornecedor:

Nota Fiscal:
Material:

Validade da Proposta:
Prazo de Entraga: Serviço:


