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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-      

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, folhas íntegras de coloração 
verde, fresca, tenra e limpa; isente de 
parasitas, acondicionadas em saco de 
polietileno transparente, atóxico, etiqueta de 
pesagem, embalagem 1.0 unidades.

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, 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-

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-   

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-        

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-      

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-      



TOTAL -R$ 218.770,8845-


