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1º: COOPASJO

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

1
Abacate, tamanho médio ou grande, 
embalagem 1.0 quilogramas. KG 50 -R$ 3,99-     -R$ 199,50-      

2
Abóbora, tamanho médio ou grande, 
coloração uniforme, polpa firme, 1ª qualidade, 
avulso 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 4,05-     -R$ 6.115,50-   

3
Abobrinha, 1ª qualidade, sem partes escuras 
ou furadas, embalagem 1.0 quilograma. KG 1945 -R$ 3,19-     -R$ 6.204,55-   

4
Acelga, 1ª qualidade, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 8030 -R$ 11,00-   -R$ 88.330,00-

5

Acerola, embalada em saco plástico lacrada, 
sem partes escuras ou furadas, 1ª qualidade, 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 165 -R$ 5,19-     -R$ 856,35-      

6

Alface, americana, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, com gramagem 
unitária de no mínimo 200 gramas por pé, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 4590 -R$ 4,50-     -R$ 20.655,00-

7

Alface, crespa, folhas integras de coloração 
verde, fresca, tenra e limpa; isenta de 
parasitas, acondicionadas em sacos de 
polietileno transparente, atóxico, etiqueta de 
pesagem, com gramagem unitária de no 
mínimo 200 gramas por pé, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 4590 -R$ 3,30-     -R$ 15.147,00-



8

Banana, prata, fresca, integra e firme, isenta 
de substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, tamanho médio, com grau de 
maturação adequado, acondicionada em 
embalagem adequada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 350 -R$ 3,70-     -R$ 1.295,00-   

9
Batata doce, 1ª qualidade, branca ou roxa, 
tamanho médio, integra e fresca, casca sã, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 3,55-     -R$ 5.360,50-   

10
Beterraba, 1ª qualidade, fresca compacta, 
firme, tamanho e coloração uniforme, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 3280 -R$ 3,55-     -R$ 11.644,00-

11

Cebola, branca, fresca, integra e firme, isenta 
de sujidades ou corpos estranhos, com grau 
de evolução completa do tamanho, 
acondicionada em embalagem adequada, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 10365 -R$ 2,78-     -R$ 28.814,70-

12

Cenoura, sem folhas, tamanho médio, 1ª 
qualidade, sem rupturas, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 6425 -R$ 3,90-     -R$ 25.057,50-

13

Cheiro verde, 1ª qualidade, coentro e 
cebolinha proporções iguais, cor verde escuro, 
isenta de sinais de apodrecimento, 
acondicionados em sacos plásticos, etiqueta 
de pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5575 -R$ 8,41-     -R$ 46.885,75-

14

Chuchu, 1ª qualidade, integro, fresco, 
coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, 
acondicionado em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, embalagem 
1.0 quilogramas.

KG 1315 -R$ 3,00-     -R$ 3.945,00-   

15
Coco, seco, tamanho médio, isento de mofo e 
sujidades, avulso 1.0 unidade. UND 30 -R$ 3,10-     -R$ 93,00-        

16
Goiaba, sem partes escuras ou furadas, 
vermelha, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 50 -R$ 4,70-     -R$ 235,00-      



17
Especiarias, hortelã, 1ª qualidade, maço, sem 
partes escuras ou furadas, embalagem 1.0 
unidade.

UND 50 -R$ 3,50-     -R$ 175,00-      

18

Laranja, pera, tamanho médio, isenta de 
substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, fresca, integra, firme, grau de 
maturação médio, acondicionada em 
embalagem apropriada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 22280 -R$ 3,30-     -R$ 73.524,00-

19
Limão, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 95 -R$ 4,80-     -R$ 456,00-      

20
Macaxeira, 1ª qualidade, sem amassados, 
sem rachaduras, sem partes escuras, com 
pele integra, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 15 -R$ 3,10-     -R$ 46,50-        

21

Mamão, formosa, casca fina, lisa, integro e 
firme, sem manchas ou perfurações, grau de 
maturação adequado, isento de substancia 
terrosa, sujidades, acondicionados em sacos 
de polietileno frestados com identificação do 
peso, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 375 -R$ 3,08-     -R$ 1.155,00-   

22

Maracujá, 1ª qualidade, fruto de tamanho 
médio, características integras, fresco, limpo, 
coloração uniforme, isento de sujidades, 
identificação do peso, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 105 -R$ 3,55-     -R$ 372,75-      

23
Maxixe, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 775 -R$ 2,50-     -R$ 1.937,50-   

24

Melancia, 1ª qualidade, grau de maturação 
adequado, isento de substancias terrosas, 
sujidades, acondicionadas em sacos de 
polietileno frestados, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas

KG 810 -R$ 2,90-     -R$ 2.349,00-   

25

Melão, japonês, 1ª qualidade, tamanho médio, 
grau de maturação adequado, acondicionados 
em sacos de polietileno frestados, 
identificação do peso, isento de substancias 
terrosas, sujidades, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 260 -R$ 3,50-     -R$ 910,00-      



26

Ovo, de galinha sem rachaduras, tamanho 
médio, peso aproximadamente 50g, unidades 
recobertas com plástico transparente, 
resistente, certificação e prazo de validade, 
caixa 6.0 unidades.

CAIXA 3205 -R$ 6,50-     -R$ 20.832,50-

27

Pimentão, verde, 1ª qualidade, íntegros, 
frescos, sem rupturas, acondicionados em 
sacos de polietileno, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 7480 -R$ 4,98-     -R$ 37.250,40-

28

Polpa de fruta, natural sabor acerola, 
embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
resolução 12/78 da cnnpa, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 7,00-     -R$ 385,00-      

29

Polpa de fruta, congelada, selecionada, isenta 
de contaminação, acondicionada em saco de 
polietileno, embalagem com data de 
fabricação, prazo de validade, numero do 
registro do mapa, sabor cajá, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 8,28-     -R$ 455,40-      

30

Polpa de fruta, embalagem com data de 
fabricação, prazo de validade, numero do 
registro do mapa, critérios estabelecidos pela 
ANVISA, acondicionada em saco de 
polietileno, natural, sabor graviola, congelada, 
selecionada, isenta de contaminação, 1ª 
qualidade, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 55 -R$ 7,31-     -R$ 402,05-      

31

Polpa de fruta, resolução 12/78 da cnnpa, 
registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde, identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
embalagem dividida pacotes 100g, natural, 
sabor maracujá, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 55 -R$ 11,98-   -R$ 658,90-      

32
Quiabo, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 740 -R$ 5,99-     -R$ 4.432,60-   



33

Repolho, verde, 1ª qualidade, sem folhas 
velhas, deterioradas ou amassadas, 
gramagem unitária por pé de no mínimo 1,5 
kg, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5245 -R$ 3,34-     -R$ 17.518,30-

34

Tomate, 1ª qualidade, tamanho grande, 
aproximadamente 80% de maturação, 
acondicionados em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, íntegros, 
tenros, sem manchas, coloração uniforme e 
brilho, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 11735 -R$ 5,20-     -R$ 61.022,00-

35

Farinha, dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso 
liquido, de mandioca, quebradinha, fina, tipo 1, 
resolução 12/78 da comissão nacional de 
normas e padrões para alimentos - cnnpa, 
saco plástico 1.0 quilogramas.

KG 16480 -R$ 2,97-     -R$ 48.945,60-

36

Feijão, embalado em saco plástico 
transparente de polietileno, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, de corda, tipo 1, conforme 
resolução 12/78 da comissão nacional de 
normas e padrões para alimentos - cnnpa, 
saco plástico 1.0 quilogramas.

KG 5735 -R$ 6,05-     -R$ 34.696,75-

39
Pão, de forma, fatiado integral, mínimo de 2,0 
g de fibras em 100gr do produto, saco plástico 
500.0 gramas.

SACO 55 -R$ 10,00-   -R$ 550,00-      

40 Pão, Frances, pacote 1.0 quilogramas. KG 1225 -R$ 9,50-     -R$ 11.637,50-

41

Pão, cachorro quente, peso liquido 500 
gramas, embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, validade, pacote 10.0 unidade.

PCT 1135 -R$ 2,99-     -R$ 3.393,65-   

TOTAL -R$ 583.944,7500-

2º: COPASB

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

2
Abóbora, tamanho médio ou grande, 
coloração uniforme, polpa firme, 1ª qualidade, 
avulso 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 4,1842- -R$ 6.318,14-   



3
Abobrinha, 1ª qualidade, sem partes escuras 
ou furadas, embalagem 1.0 quilograma. KG 1945 -R$ 3,2667- -R$ 6.353,73-   

5

Acerola, embalada em saco plástico lacrada, 
sem partes escuras ou furadas, 1ª qualidade, 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 165 -R$ 5,3633- -R$ 884,94-      

7

Alface, crespa, folhas integras de coloração 
verde, fresca, tenra e limpa; isenta de 
parasitas, acondicionadas em sacos de 
polietileno transparente, atóxico, etiqueta de 
pesagem, com gramagem unitária de no 
mínimo 200 gramas por pé, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 4590 -R$ 3,5836- -R$ 16.448,72-

8

Banana, prata, fresca, integra e firme, isenta 
de substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, tamanho médio, com grau de 
maturação adequado, acondicionada em 
embalagem adequada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 350 -R$ 3,9600- -R$ 1.386,00-   

9

Batata doce, 1ª qualidade, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados, etiqueta de 
pesagem, branca ou roxa, tamanho médio, 
íntegra e fresca, casca sã, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 1510 -R$ 3,7325- -R$ 5.636,08-   

10
Beterraba, fresca compacta, firme, tamanho e 
coloração uniforme, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 3280 -R$ 3,9000- -R$ 12.792,00-

12

Cenoura, sem folhas, tamanho médio, 1ª 
qualidade, sem rupturas, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 6425 -R$ 4,0000- -R$ 25.700,00-

14

Chuchu, 1ª qualidade, integro, fresco, 
coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, 
acondicionado em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, embalagem 
1.0 quilogramas.

KG 1315 -R$ 3,3544- -R$ 4.411,04-   



15
Coco, seco, tamanho médio, isento de mofo e 
sujidades, avulso 1.0 unidade. UND 30 -R$ 3,2500- -R$ 97,50-        

17
Especiarias, hortelã, 1ª qualidade, maço, sem 
partes escuras ou furadas, embalagem 1.0 
unidade.

UND 50 -R$ 3,5375- -R$ 176,88-      

18

Laranja, pera, tamanho médio, isenta de 
substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, fresca, integra, firme, grau de 
maturação médio, acondicionada em 
embalagem apropriada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 22280 -R$ 3,5999- -R$ 80.205,77-

19
Limão, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 95 -R$ 5,0067- -R$ 475,64-      

20
Macaxeira, 1ª qualidade, sem amassados, 
sem rachaduras, sem partes escuras, com 
pele integra, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 15 -R$ 3,5683- -R$ 53,52-        

21

Mamão, formosa, casca fina, lisa, integro e 
firme, sem manchas ou perfurações, grau de 
maturação adequado, isento de substancia 
terrosa, sujidades, acondicionados em sacos 
de polietileno frestados com identificação do 
peso, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 375 -R$ 3,3500- -R$ 1.256,25-   

24

Melancia, 1ª qualidade, grau de maturação 
adequado, isento de substancias terrosas, 
sujidades, acondicionadas em sacos de 
polietileno frestados, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas

KG 810 -R$ 3,1000- -R$ 2.511,00-   

25

Melão, japonês, 1ª qualidade, tamanho médio, 
grau de maturação adequado, acondicionados 
em sacos de polietileno frestados, 
identificação do peso, isento de substancias 
terrosas, sujidades, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 260 -R$ 3,9000- -R$ 1.014,00-   

26

Ovo, de galinha sem rachaduras, tamanho 
médio, peso aproximadamente 50g, unidades 
recobertas com plástico transparente, 
resistente, certificação e prazo de validade, 
caixa 6.0 unidades.

CAIXA 3205 -R$ 6,9933- -R$ 22.413,53-



27

Pimentão, verde, 1ª qualidade, íntegros, 
frescos, sem rupturas, acondicionados em 
sacos de polietileno, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 7480 -R$ 4,9892- -R$ 37.319,22-

28

Polpa de fruta, natural sabor acerola, 
embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
resolução 12/78 da cnnpa, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 8,3533- -R$ 459,43-      

32
Quiabo, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 740 -R$ 6,2000- -R$ 4.588,00-   

33

Repolho, verde, 1ª qualidade, sem folhas 
velhas, deterioradas ou amassadas, 
gramagem unitária por pé de no mínimo 1,5 
kg, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5245 -R$ 3,3422- -R$ 17.529,84-

34

Tomate, 1ª qualidade, tamanho grande, 
aproximadamente 80% de maturação, 
acondicionados em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, íntegros, 
tenros, sem manchas, coloração uniforme e 
brilho, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 11735 -R$ 5,2375- -R$ 61.462,06-

TOTAL -R$ 309.493,29-

3º COOPAECE

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

1
Abacate, tamanho médio ou grande, 
embalagem 1.0 quilogramas. KG 50 -R$ 4,1111- -R$ 205,5550-  

2
Abóbora, tamanho médio ou grande, 
coloração uniforme, polpa firme, 1ª qualidade, 
avulso 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 4,1842- -R$ 6.318,14-   

3
Abobrinha, 1ª qualidade, sem partes escuras 
ou furadas, embalagem 1.0 quilograma. KG 1945 -R$ 3,2667- -R$ 6.353,73-   

4
Acelga, 1ª qualidade, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 8030 -R$ 13,0000- -R$ 104.390,00-



5

Acerola, embalada em saco plástico lacrada, 
sem partes escuras ou furadas, 1ª qualidade, 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 165 -R$ 5,3633- -R$ 884,94-      

6

Alface, americana, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, com gramagem 
unitária de no mínimo 200 gramas por pé, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 4590 -R$ 4,8633- -R$ 22.322,55-

7

Alface, crespa, folhas integras de coloração 
verde, fresca, tenra e limpa; isenta de 
parasitas, acondicionadas em sacos de 
polietileno transparente, atóxico, etiqueta de 
pesagem, com gramagem unitária de no 
mínimo 200 gramas por pé, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 4590 -R$ 3,5836- -R$ 16.448,72-

8

Banana, prata, fresca, integra e firme, isenta 
de substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, tamanho médio, com grau de 
maturação adequado, acondicionada em 
embalagem adequada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 350 -R$ 3,9600- -R$ 1.386,00-   

9
Batata doce, 1ª qualidade, branca ou roxa, 
tamanho médio, integra e fresca, casca sã, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 3,7325- -R$ 5.636,08-   

10
Beterraba, 1ª qualidade, fresca compacta, 
firme, tamanho e coloração uniforme, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 3280 -R$ 3,9000- -R$ 12.792,00-

11

Cebola, branca, fresca, integra e firme, isenta 
de sujidades ou corpos estranhos, com grau 
de evolução completa do tamanho, 
acondicionada em embalagem adequada, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 10365 -R$ 2,8833- -R$ 29.885,40-

12

Cenoura, sem folhas, tamanho médio, 1ª 
qualidade, sem rupturas, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 6425 -R$ 4,0000- -R$ 25.700,00-



13

Cheiro verde, 1ª qualidade, coentro e 
cebolinha proporções iguais, cor verde escuro, 
isenta de sinais de apodrecimento, 
acondicionados em sacos plásticos, etiqueta 
de pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5575 -R$ 8,4978- -R$ 47.375,24-

14

Chuchu, 1ª qualidade, integro, fresco, 
coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, 
acondicionado em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, embalagem 
1.0 quilogramas.

KG 1315 -R$ 3,3544- -R$ 4.411,04-   

15
Coco, seco, tamanho médio, isento de mofo e 
sujidades, avulso 1.0 unidade. KG 30 -R$ 3,2500- -R$ 97,50-        

16
Goiaba, sem partes escuras ou furadas, 
vermelha, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 50 -R$ 4,8044- -R$ 240,22-      

17
Especiarias, hortelã, 1ª qualidade, maço, sem 
partes escuras ou furadas, embalagem 1.0 
unidade.

UND 50 -R$ 3,5375- -R$ 176,88-      

18

Laranja, pera, tamanho médio, isenta de 
substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, fresca, integra, firme, grau de 
maturação médio, acondicionada em 
embalagem apropriada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 22280 -R$ 3,5999- -R$ 80.205,77-

19
Limão, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 95 -R$ 5,0067- -R$ 475,64-      

20
Macaxeira, 1ª qualidade, sem amassados, 
sem rachaduras, sem partes escuras, com 
pele integra, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 15 -R$ 3,5683- -R$ 53,52-        

21

Mamão, formosa, casca fina, lisa, integro e 
firme, sem manchas ou perfurações, grau de 
maturação adequado, isento de substancia 
terrosa, sujidades, acondicionados em sacos 
de polietileno frestados com identificação do 
peso, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 375 -R$ 3,3500- -R$ 1.256,25-   



22

Maracujá, 1ª qualidade, fruto de tamanho 
médio, características integras, fresco, limpo, 
coloração uniforme, isento de sujidades, 
identificação do peso, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 105 -R$ 3,9467- -R$ 414,40-      

23
Maxixe, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 775 -R$ 2,6800- -R$ 2.077,00-   

24

Melancia, 1ª qualidade, grau de maturação 
adequado, isento de substancias terrosas, 
sujidades, acondicionadas em sacos de 
polietileno frestados, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas

KG 810 -R$ 3,1000- -R$ 2.511,00-   

25

Melão, japonês, 1ª qualidade, tamanho médio, 
grau de maturação adequado, acondicionados 
em sacos de polietileno frestados, 
identificação do peso, isento de substancias 
terrosas, sujidades, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 260 -R$ 3,9000- -R$ 1.014,00-   

26

Ovo, de galinha sem rachaduras, tamanho 
médio, peso aproximadamente 50g, unidades 
recobertas com plástico transparente, 
resistente, certificação e prazo de validade, 
caixa 6.0 unidades.

CAIXA 3205 -R$ 6,9933- -R$ 22.413,53-

27

Pimentão, verde, 1ª qualidade, íntegros, 
frescos, sem rupturas, acondicionados em 
sacos de polietileno, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 7480 -R$ 4,9892- -R$ 37.319,22-

28

Polpa de fruta, natural sabor acerola, 
embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
resolução 12/78 da cnnpa, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 8,3533- -R$ 459,43-      

29

Polpa de fruta, congelada, selecionada, isenta 
de contaminação, acondicionada em saco de 
polietileno, embalagem com data de 
fabricação, prazo de validade, numero do 
registro do mapa, sabor cajá, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 8,2889- -R$ 455,89-      



30

Polpa de fruta, embalagem com data de 
fabricação, prazo de validade, numero do 
registro do mapa, critérios estabelecidos pela 
ANVISA, acondicionada em saco de 
polietileno, natural, sabor graviola, congelada, 
selecionada, isenta de contaminação, 1ª 
qualidade, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 55 -R$ 7,3111- -R$ 402,11-      

31

Polpa de fruta, resolução 12/78 da cnnpa, 
registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde, identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
embalagem dividida pacotes 100g, natural, 
sabor maracujá, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 55 -R$ 12,3333- -R$ 678,33-      

32
Quiabo, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 740 -R$ 6,2000- -R$ 4.588,00-   

33

Repolho, verde, 1ª qualidade, sem folhas 
velhas, deterioradas ou amassadas, 
gramagem unitária por pé de no mínimo 1,5 
kg, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5245 -R$ 3,3422- -R$ 17.529,84-

34

Tomate, 1ª qualidade, tamanho grande, 
aproximadamente 80% de maturação, 
acondicionados em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, íntegros, 
tenros, sem manchas, coloração uniforme e 
brilho, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 11735 -R$ 5,2375- -R$ 61.462,06-

TOTAL -R$ 517.939,98-

ORDEM DE PRIORIDADE: III - ORGÂNICO/AGROECOLÓGICO

4º: GILMAR CRUZ DE ANDRADE:

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

4
Acelga, 1ª qualidade, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 1584 -R$ 13,0000- -R$ 20.592,0000-



7

Alface, crespa, 1ª qualidade, folhas integras 
de coloração verde, fresca, tenra e limpa; 
isenta de parasitas, acondicionadas em sacos 
de polietileno transparente, atóxico, etiqueta 
de pesagem, com gramagem unitária de no 
mínimo 200 gramas por pé, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 657,5 -R$ 3,3544- -R$ 2.205,5180-

14

Chuchu, 1ª qualidade, integro, fresco, 
coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, 
acondicionado em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, embalagem 
1.0 quilogramas.

KG 52 -R$ 3,9467- -R$ 205,2284-  

22

Maracujá, 1ª qualidade, fruto de tamanho 
médio, características integras, fresco, limpo, 
coloração uniforme, isento de sujidades, 
identificação do peso, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 2622 -R$ 3,3422- -R$ 8.763,2484-

33

Repolho, verde, 1ª qualidade, sem folhas 
velhas, deterioradas ou amassadas, 
gramagem unitária por pé de no mínimo 1,5 
kg, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 2295 -R$ 3,5836- -R$ 8.224,3620-

TOTAL -R$ 39.990,3568-

5º: LUCAS CRUZ DE ANDRADE

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

4
Acelga, 1ª qualidade, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 1584 -R$ 13,0000- -R$ 20.592,00-

7

Alface, crespa, 1ª qualidade, folhas integras 
de coloração verde, fresca, tenra e limpa; 
isenta de parasitas, acondicionadas em sacos 
de polietileno transparente, atóxico, etiqueta 
de pesagem, com gramagem unitária de no 
mínimo 200 gramas por pé, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 657,5 -R$ 3,3544- -R$ 2.205,5180-



14

Chuchu, 1ª qualidade, integro, fresco, 
coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, 
acondicionado em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, embalagem 
1.0 quilogramas.

KG 53 -R$ 3,9467- -R$ 209,1751-  

22

Maracujá, 1ª qualidade, fruto de tamanho 
médio, características integras, fresco, limpo, 
coloração uniforme, isento de sujidades, 
identificação do peso, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 2623 -R$ 3,3422- -R$ 8.766,5906-

33

Repolho, verde, 1ª qualidade, sem folhas 
velhas, deterioradas ou amassadas, 
gramagem unitária por pé de no mínimo 1,5 
kg, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 2295 -R$ 3,5836- -R$ 8.224,3620-

TOTAL -R$ 39.997,6457-

ORDEM DE PRIORIDADE: SEM PRIORIDADE

6º: COOPAFAM

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

1
Abacate, tamanho médio ou grande, 
embalagem 1.0 quilogramas. KG 50 -R$ 4,1111- -R$ 205,56-      

2
Abóbora, tamanho médio ou grande, 
coloração uniforme, polpa firme, 1ª qualidade, 
avulso 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 4,1842- -R$ 6.318,14-   

3
Abobrinha, 1ª qualidade, sem partes escuras 
ou furadas, embalagem 1.0 quilograma. KG 1945 -R$ 3,2667- -R$ 6.353,73-   

4
Acelga, 1ª qualidade, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 8030 -R$ 13,0000- -R$ 104.390,00-

5

Acerola, embalada em saco plástico lacrada, 
sem partes escuras ou furadas, 1ª qualidade, 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 165 -R$ 5,3633- -R$ 884,94-      

6

Alface, americana, gramagem uninária no 
mínimo 200 gramas por pé, sem folhas 
verdes, deterioradas ou amassadas, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 4590 -R$ 4,8633- -R$ 22.322,55-



7

Alface, crespa, 1ª qualidade, folhas integras 
de coloração verde, fresca, tenra e limpa; 
isenta de parasitas, acondicionadas em sacos 
de polietileno transparente, atóxico, etiqueta 
de pesagem, com gramagem unitária de no 
mínimo 200 gramas por pé, embalagem.

UND 4590 -R$ 3,5836- -R$ 16.448,72-

8

Banana, prata, fresca, integra e firme, isenta 
de substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, tamanho médio, com grau de 
maturação adequado, acondicionada em 
embalagem adequada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 350 -R$ 3,9600- -R$ 1.386,00-   

9
Batata doce, 1ª qualidade, branca ou roxa, 
tamanho médio, integra e fresca, casca sã, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 3,7325- -R$ 5.636,08-   

10
Beterraba, 1ª qualidade, fresca compacta, 
firme, tamanho e coloração uniforme, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 3280 -R$ 3,9000- -R$ 12.792,00-

12

Cenoura, sem folhas, tamanho médio, 1ª 
qualidade, sem rupturas, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 6425 -R$ 4,0000- -R$ 25.700,00-

13

Cheiro verde, 1ª qualidade, coentro e 
cebolinha proporções iguais, cor verde escuro, 
isenta de sinais de apodrecimento, 
acondicionados em sacos plásticos, etiqueta 
de pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5575 -R$ 8,4978- -R$ 47.375,24-

14

Chuchu, 1ª qualidade, integro, fresco, 
coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, 
acondicionado em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, embalagem 
1.0 quilogramas.

KG 1315 -R$ 3,3544- -R$ 4.411,04-   

15
Coco, seco, tamanho médio, isento de mofo e 
sujidades, avulso 1.0 unidade. KG 30 -R$ 3,2500- -R$ 97,50-        

16
Goiaba, sem partes escuras ou furadas, 
vermelha, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 50 -R$ 4,8044- -R$ 240,22-      



17
Especiarias, hortelã, 1ª qualidade, maço, sem 
partes escuras ou furadas, embalagem 1.0 
unidade.

UND 50 -R$ 3,5375- -R$ 176,88-      

18

Laranja, pera, tamanho médio, isenta de 
substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, fresca, integra, firme, grau de 
maturação médio, acondicionada em 
embalagem apropriada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 22280 -R$ 3,5999- -R$ 80.205,77-

19
Limão, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 95 -R$ 5,0067- -R$ 475,64-      

20
Macaxeira, 1ª qualidade, sem amassados, 
sem rachaduras, sem partes escuras, com 
pele integra, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 15 -R$ 3,5683- -R$ 53,52-        

21

Mamão, formosa, casca fina, lisa, integro e 
firme, sem manchas ou perfurações, grau de 
maturação adequado, isento de substancia 
terrosa, sujidades, acondicionados em sacos 
de polietileno frestados com identificação do 
peso, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 375 -R$ 3,3500- -R$ 1.256,25-   

22

Maracujá, 1ª qualidade, fruto de tamanho 
médio, características integras, fresco, limpo, 
coloração uniforme, isento de sujidades, 
identificação do peso, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 105 -R$ 3,9467- -R$ 414,40-      

23
Maxixe, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 775 -R$ 2,6800- -R$ 2.077,00-   

24

Melancia, 1ª qualidade, grau de maturação 
adequado, isento de substancias terrosas, 
sujidades, acondicionadas em sacos de 
polietileno frestados, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas

KG 810 -R$ 3,1000- -R$ 2.511,00-   

25

Melão, japonês, 1ª qualidade, tamanho médio, 
grau de maturação adequado, acondicionados 
em sacos de polietileno frestados, 
identificação do peso, isento de substancias 
terrosas, sujidades, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 260 -R$ 3,9000- -R$ 1.014,00-   



26

Ovo, de galinha sem rachaduras, tamanho 
médio, peso aproximadamente 50g, unidades 
recobertas com plástico transparente, 
resistente, certificação e prazo de validade, 
caixa 6.0 unidades.

CAIXA 3205 -R$ 6,9933- -R$ 22.413,53-

27

Pimentão, verde, 1ª qualidade, íntegros, 
frescos, sem rupturas, acondicionados em 
sacos de polietileno, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 7480 -R$ 4,9892- -R$ 37.319,22-

28

Polpa de fruta, natural sabor acerola, 
embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
resolução 12/78 da cnnpa, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 8,3533- -R$ 459,43-      

32
Quiabo, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 740 -R$ 6,2000- -R$ 4.588,00-   

33

Repolho, verde, 1ª qualidade, sem folhas 
velhas, deterioradas ou amassadas, 
gramagem unitária por pé de no mínimo 1,5 
kg, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5245 -R$ 3,3422- -R$ 17.529,84-

34

Tomate, 1ª qualidade, tamanho grande, 
aproximadamente 80% de maturação, 
acondicionados em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, íntegros, 
tenros, sem manchas, coloração uniforme e 
brilho, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 11735 -R$ 5,2375- -R$ 61.462,06-

TOTAL -R$ 486.518,25-

7º: CCPF

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

1
Abacate, tamanho médio ou grande, 
embalagem 1.0 quilogramas. KG 50 -R$ 4,11-     -R$ 205,50-      

2
Abóbora, tamanho médio ou grande, 
coloração uniforme, polpa firme, 1ª qualidade, 
avulso 1.0 quilogramas.

KG 1510 -R$ 4,18-     -R$ 6.311,80-   

3
Abobrinha, 1ª qualidade, sem partes escuras 
ou furadas, embalagem 1.0 quilograma. KG 1945 -R$ 3,27-     -R$ 6.360,15-   



4
Acelga, 1ª qualidade, sem folhas velhas, 
deterioradas ou amassadas, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 8030 -R$ 13,00-   -R$ 104.390,00-

5

Acerola, embalada em saco plástico lacrada, 
sem partes escuras ou furadas, 1ª qualidade, 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 165 -R$ 5,36-     -R$ 884,40-      

6

Alface, americana, sem folhas verdes, 
deterioradas ou amassadas, gramagem 
unitária no mínimo 200 gramas por pé,  
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 4590 -R$ 4,86-     -R$ 22.307,40-

7

Alface crespa, folhas integras de coloração 
verde, fresca, tenra e limpa; isenta de 
parasitas, acondicionadas em sacos de 
polietileno transparente, atóxico, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 unidade.

KG 4590 -R$ 3,58-     -R$ 16.432,20-

8

Banana, prata, fresca, integra e firme, isenta 
de substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, tamanho médio, com grau de 
maturação adequado, acondicionada em 
embalagem adequada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 350 -R$ 3,96-     -R$ 1.386,00-   

9

Batata doce, 1ª qualidade, acondicionadas em 
sacos de polietileno, frestados, etiqueta de 
pesagem, branca ou roxa, tamanho médio, 
íntegra e fresca,casca sã, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 1510 -R$ 3,73-     -R$ 5.632,30-   

10
Beterraba, 1ª qualidade, fresca compacta, 
firme, tamanho e coloração uniforme, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 3280 -R$ 3,90-     -R$ 12.792,00-

11

Cebola, branca, fresca, integra e firme, isenta 
de sujidades ou corpos estranhos, com grau 
de evolução completa do tamanho, 
acondicionada em embalagem adequada, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 10365 -R$ 2,88-     -R$ 29.851,20-



12

Cenoura, sem folhas, tamanho médio, 1ª 
qualidade, sem rupturas, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 6425 -R$ 4,00-     -R$ 25.700,00-

13

Cheiro verde, 1ª qualidade, coentro e 
cebolinha proporções iguais, cor verde escuro, 
isenta de sinais de apodrecimento, 
acondicionados em sacos plásticos, etiqueta 
de pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5575 -R$ 8,50-     -R$ 47.387,50-

14

Chuchu, 1ª qualidade, integro, fresco, 
coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, 
acondicionado em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, embalagem 
1.0 quilogramas.

KG 1315 -R$ 3,35-     -R$ 4.405,25-   

15
Coco, seco, tamanho médio, isento de mofo e 
sujidades, avulso 1.0 unidade. UND 30 -R$ 3,25-     -R$ 97,50-        

16
Goiaba, sem partes escuras ou furadas, 
vermelha, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 50 -R$ 4,80-     -R$ 240,00-      

17
Especiarias, hortelã, 1ª qualidade, maço, sem 
partes escuras ou furadas, embalagem 1.0 
unidade.

UND 50 -R$ 3,54-     -R$ 177,00-      

18

Laranja, pera, tamanho médio, isenta de 
substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, fresca, integra, firme, grau de 
maturação médio, acondicionada em 
embalagem apropriada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 22280 -R$ 3,60-     -R$ 80.208,00-

19
Limão, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 95 -R$ 5,01-     -R$ 475,95-      

20
Macaxeira, 1ª qualidade, sem amassados, 
sem rachaduras, sem partes escuras, com 
pele integra, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 15 -R$ 3,57-     -R$ 53,55-        



21

Mamão, formosa, casca fina, lisa, integro e 
firme, sem manchas ou perfurações, grau de 
maturação adequado, isento de substancia 
terrosa, sujidades, acondicionados em sacos 
de polietileno frestados com identificação do 
peso, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 375 -R$ 3,35-     -R$ 1.256,25-   

22

Maracujá, 1ª qualidade, fruto de tamanho 
médio, características integras, fresco, limpo, 
coloração uniforme, isento de sujidades, 
identificação do peso, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 105 -R$ 3,95-     -R$ 414,75-      

23
Maxixe, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 775 -R$ 2,68-     -R$ 2.077,00-   

24

Melancia, 1ª qualidade, grau de maturação 
adequado, isento de substancias terrosas, 
sujidades, acondicionadas em sacos de 
polietileno frestados, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas

KG 810 -R$ 3,10-     -R$ 2.511,00-   

25

Melão, japonês, 1ª qualidade, tamanho médio, 
grau de maturação adequado, acondicionados 
em sacos de polietileno frestados, 
identificação do peso, isento de substancias 
terrosas, sujidades, embalagem 1.0 
quilogramas

KG 260 -R$ 3,90-     -R$ 1.014,00-   

26

Ovo, de galinha sem rachaduras, tamanho 
médio, peso aproximadamente 50g, unidades 
recobertas com plástico transparente, 
resistente, certificação e prazo de validade, 
caixa 6.0 unidades.

KG 3205 -R$ 6,99-     -R$ 22.402,95-

27

Pimentão, verde, 1ª qualidade, íntegros, 
frescos, sem rupturas, acondicionados em 
sacos de polietileno, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 7480 -R$ 4,99-     -R$ 37.325,20-

28

Polpa de fruta, natural sabor acerola, 
embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
resolução 12/78 da cnnpa, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 8,35-     -R$ 459,25-      



29

Polpa de fruta, congelada, selecionada, isenta 
de contaminação, acondicionada em saco de 
polietileno, embalagem com data de 
fabricação, prazo de validade, numero do 
registro do mapa, sabor cajá, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 55 -R$ 8,29-     -R$ 455,95-      

31

Polpa de fruta, resolução 12/78 da cnnpa, 
registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde, identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
embalagem dividida pacotes 100g, natural, 
sabor maracujá, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 55 -R$ 12,33-   -R$ 678,15-      

32
Quiabo, fresco, 1ª qualidade, embalagem 1.0 
quilogramas. KG 740 -R$ 6,20-     -R$ 4.588,00-   

33

Repolho, verde, 1ª qualidade, sem folhas 
velhas, deterioradas ou amassadas, 
gramagem unitária por pé de no mínimo 1,5 
kg, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5245 -R$ 3,34-     -R$ 17.518,30-

34

Tomate, 1ª qualidade, tamanho médio, 
aproximadamente 80% de maturação, 
acondicionados em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, íntegros, 
tenros, sem manchas, coloração uniforme e 
brilho, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 11735 -R$ 5,24-     -R$ 61.491,40-

35

Farinha, dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso 
liquido, de mandioca, quebradinha, fina, tipo 1, 
resolução 12/78 da comissão nacional de 
normas e padrões para alimentos - cnnpa, 
saco plástico 1.0 quilogramas.

KG 16480 -R$ 2,99-     -R$ 49.275,20-

36

Feijão de corda, tipo 1, embalado em saco 
plástico transparente de polietileno, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, conforme 
resolução 12/78 da comissão nacional de 
normas e padrões para alimentos - cnnpa, 
saco plástico 1.0 quilogramas.

KG 5735 -R$ 6,1967- -R$ 35.538,07-

TOTAL -R$ 602.303,17-



8º: COOPERFRUTA

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UND VALOR TOTAL

10
Beterraba, fresca compacta, firme, tamanho e 
coloração uniforme, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 3280 -R$ 3,9000- -R$ 12.792,00-

11

Cebola, branca, fresca, integra e firme, isenta 
de sujidades ou corpos estranhos, com grau 
de evolução completa do tamanho, 
acondicionada em embalagem adequada, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 10365 -R$ 2,8833- -R$ 29.885,40-

12

Cenoura, sem folhas, tamanho médio, 1ª 
qualidade, sem rupturas, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 6425 -R$ 4,0000- -R$ 25.700,00-

13

Cheiro verde, 1ª qualidade, coentro e 
cebolinha proporções iguais, cor verde escuro, 
isenta de sinais de apodrecimento, 
acondicionados em sacos plásticos, etiqueta 
de pesagem, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 5575 -R$ 8,4978- -R$ 47.375,24-

18

Laranja, pera, tamanho médio, isenta de 
substancia terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, fresca, integra, firme, grau de 
maturação médio, acondicionada em 
embalagem apropriada, embalagem 1.0 
quilogramas.

KG 22280 -R$ 3,5999- -R$ 80.205,77-

27

Pimentão, verde, 1ª qualidade, íntegros, 
frescos, sem rupturas, acondicionados em 
sacos de polietileno, etiqueta de pesagem, 
embalagem 1.0 quilogramas.

KG 7480 -R$ 4,9892- -R$ 37.319,22-

34

Tomate, 1ª qualidade, tamanho grande, 
aproximadamente 80% de maturação, 
acondicionados em sacos de polietileno 
frestados, etiqueta de pesagem, íntegros, 
tenros, sem manchas, coloração uniforme e 
brilho, embalagem 1.0 quilogramas.

KG 11735 -R$ 5,2375- -R$ 61.462,06-

TOTAL -R$ 294.739,69-


