
ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANT

VALOR 

UNIT  VALOR TOTAL 

1

ABOBORA EM QUILO

Especificação : de 1º qualidade, não devem conter

terra, sujidades ou corpos estrnhos aderentes a

casca.inseta de parasitas e larvras.embalagem tipo

rede até 05 kg,acondicionado de basquetas de ate

10kgs

QUILO       6000 3,10        18.600,00         

2

ABACAXI.

Especificação : Tipo perola com 70% de maturação,

sem danificações físicas, casca integra, com

características Embalagem tipo rede até 05 kg,

acondicionadas de basquetas de até 10 kg Não

inferior a 30 dias

QUILO       8000 4,76        38.080,00         

3

AÇAI

Especificação : Polpa de fruta , seguindo todos os

padrões higienicos e sanitários, congelada em

embalagem de 01litro Primaria; saco de polietileno

ou polipropileno transparente , atóxico, resistente,

embalada em 01 litro. Secundaria acondicionadas

em basquetas

LITRO       8000 14,76      118.080,00        

4

ALÇAFRÃO

Especificação : corante de boa qualidade constituido

pela mistura dev açafrão de terra e gengebri

dourado, em pó,cor,,cheiro e sabor próprios.

embalagem de ate 250g/500g

QUILO       1000 13,76      13.760,00         

5

ALFACE.

Especificação : Conforme a observação 1

Embalagem de 500 g, acondicionado ssecundario

proprio Validade não inferior a 180 dias

QUILO       600 14,76      8.856,00           

6

BANANA DE PRIMEIRA

Especificação : confoirme a observação 1

embalagem tipo de rede acondicionadas em

basquetas de ate 20kg

QUILO       10000 6,76        67.600,00         

7

BATATA DOCE

Especificação : Conforme a observação 2

Acondicionadas em saco plásticos ou caixas

plásticas ,polpa macia sem perfurações ou pontos

pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho

médio por raiz de 20 kg

QUILO       800 6,60        5.280,00           

8

CARIRU

Especificação : Conforme a observação 1 Primaria;

saco de polietileno ou polipropileno transparente ,

atóxico, resistente termossoldado embalada

individualmente Secundaria acondicionadas em

basquetas

QUILO       500 6,76        3.380,00           

9

CEBOLINHA

Especificação : Conforme a observação 1 Primaria;

saco de polietileno ou polipropileno transparente ,

atóxico, resistente termossoldado embalada

individualmente Secundaria acondicionadas em

basquetas

QUILO       800 24,56      19.648,00         

10

CHEIRO VERDE.

Especificação : Conforme a observação 1 Primaria;

saco de polietileno ou polipropileno transparente ,

atóxico, resistente termossoldado embalada

individualmente Secundaria acondicionadas em

basquetas

QUILO       3000 18,76      56.280,00         



11

CHICÓRIA

Especificação : conforme a observação 1 primeira

saco de poliestileno ou polipropileno transparente

,atóxico, resistente termossoldado embalada

segundaria acondicionadas em basquetas.

QUILO       600 24,43      14.658,00         

12

COLORÍFICO

Especificação : Corante de boa qualidade,

constituído pela mistura de fubá, mandioca com

urucum em pó fino, cor, cheiro e sabor próprios

Embalagem de até 250 g / 500 g

QUILO       1000 12,76      12.760,00         

13

COUVE.

Especificação : conforne a observação 1 primaria

saco de polietileno ou polipropileno transparente

atoxico resistente termossoldado embalada

individualsegundaria acoondicionados em basquetas

QUILO       1000 19,76      19.760,00         

14

FARINHA DE MANDIOCA

Especificação : de 1 qualidade embalagem plastica

de 01 kg acondicionado em fardo plastico

transparente de 30 kgs

QUILO       10000 5,76        57.600,00         

15

FARINHA DE TAPIOCA

Especificação : 1 ª qualidade Embalagem plástica de

01 kg ,acondicionado em fardo plásticos

transparentes de até 30 kg Não inferior a 30 dias, e

ter ido embalada no máximo 03 dias antes da

entrega no deposito

QUILO       7000 14,23      99.610,00         

16

FEIJÃO CAUPI

Especificação : Características : aspectos de grãos,

cor, odor característico da espécie, ausência de

sujidade, parasitas e larvas Embalagem primaria:

saco atóxico, incolor, transparente, termossoldado,

resistente com capacidade para 1 kg. Secundaria ;

fardo plástico atoxico, incolor, termossoldado, ou

lacrado com fita adesiva, resistente com capacidade

para até 30 kg Validade mínima de 06 meses a

contar a data da entrega

QUILO       7000 13,23      92.610,00         

17

GOIABA

Especificação : Conforme a observação 1

Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas

de 20 kg

QUILO       800 4,23        3.384,00           

18

IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE MORANGO

Especificação : Leite integral pasteurizado,

acondicionado de polpa de morango homogeneizado

e envasado Primaria ;envasado em garrafas de 200

g e 900 g. secundarias; empacotados com 06 a 12

unidades Validade mínima 30 dias

QUILO       10000 22,76      227.600,00        

19

JAMBÚ  KG

Especificação : conforme a observação 1 primaria

sacode saco polietilieno ou polipropileno transparente

termossoldado embalada individualmente segundaria

acondicionadas em bascaquetas.

QUILO       1000 16,43      16.430,00         



20
LARANJA .

Especificação : conforme 1 observaçao embalagem

tipo rede acondicionado em basqueta de 20kgs

QUILO       40000 3,23        129.200,00        

21

LIMÃO TAITI

Especificação : Conforme a observação 1

Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas

de 20 kg

QUILO       4000 3,76        15.040,00         

22

MACAXEIRA .

Especificação : conforme a observação 1

embalagem tipo rede acondicionadeo em basqueta

de 20kgs

QUILO       1000 3,23        3.230,00           

23

MAMÃO .

Especificação : conforme a observação 1

embalagem tipo rede acondicionadoem basqueta de

20 kgs

QUILO       40000 4,76        190.400,00        

24

MILHO VERDE

Especificação : Ingredientes: milho, água, e sal, sem

conservantes. Embalagem longa vida, deve estar

intacta, resistente, vedada hermeticamente, com

peso líquido de 280g. Prazo de validade mínimo 02

anos a contar a partir da data de entrega.

QUILO       4000 12,76      51.040,00         

25

MELANCIA .

Especificação : conforme a observação 1

acondicionadas em basquetas.
QUILO       40000 2,76        110.400,00        

26

MELÃO .

Especificação : DE 1° QUALIDADE. NÃO DEVEM

CONTER TERRA, SUJIDADES OU CORPOS

ESTRANHOS ADERENTES A CASCA. ISENTA DE

PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM

BASQUETAS DE 20 KG.

QUILO       40000 8,70        348.000,00        

27

OVO IN NATURAL MEDIO CUBA C/ 30 UNIDADE

Especificação : ovos de gtalinha tipo extra ,classe A ,

peso minimo 50g e unidade de 600g gramas por

duzia limpos sem trincar, sem odor caracteristico.

CUBA 5000 24,00      120.000,00        

28

PÃO CASEIRO

Especificação : Peso unitário do produto cada pão

devera pesar 50 g. e apresentar tamanho formato

uniforme Primaria; saco de polietileno ou

polipropileno transparente , atóxico, resistente

termossoldado, com capacidade para 4 ou 5

unidades. Secundaria; caixas de papelão reforçada

com capacidade para até 10 pacotes com até 8

unidades

QUILO       30000 15,76      472.800,00        

29

PEPINO

Especificação : Conforme a observação 1

Embalagem tipo rede acondicionado em basquetas

de 20 kg Validade não inferior a 30 dias

QUILO       1000 5,76        5.760,00           

30

PIMENTÃO .

Especificação : conforme a observação 1

embalagemtipo rede acondicionardo em basqueta de

20kg.

QUILO       1000 8,23        8.230,00           

31

PIMENTINHA VERDE TEMPERO

Especificação : conforme a observação 1

embalagem tipo rede acondicionadaem basqueta de

20 kg

QUILO       1000 8,76        8.760,00           



32

POLPA DE ABACAXI PASTEURIZADA 1KG

Especificação : polpa de fruta seguindo todos os

padrões higienicos e sanitarios , congelados e emj

embalagem de 1kg BENS DE CONSUMO

PACOTE      10000 8,76        87.600,00         

33

POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA 1KG

Especificação : polpa de fruta seguindo todos os

padões de higienicos e sanitarios , congelada e em

embalagem de um litro BENS DE CONSUMO

PACOTE      10000 9,23        92.300,00         

34

POLPA DE CAJU

Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os

padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg

acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

QUILO       10000 9,23        92.300,00         

35

POLPA DE GOIABA

Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os

padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg

acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

QUILO       10000 9,23        92.300,00         

36

POLPA DE MARACUJÁ

Especificação : Polpa de fruta seguindo todos os

padrões higienicos e sanitarios, congelada e em

embalagem de 01 litro Embalagem plástica de 1 kg

acondicionado em caixa térmica de até 50 kg

Validade não inferior a 30 dias

QUILO       10000 9,23        92.300,00         

37

REPOLHO .

Especificação : conforme a observação 1

embalagem tipo de rede acondicionado em

basquetas de 20kg

QUILO       5000 9,76        48.800,00         

38

TANGERINA

Especificação : Conforme a observação 1

Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas

de 20 kg

QUILO       30000 2,76        82.800,00         

39

TOMATE

Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de

primeira, com aproximadamente 60% de maturação,

sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com

coloração uniforme, brilho .sabor e aroma

característicos da espécie. Isenta de substâncias

terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de

defensivos agrícolas Embalagem tipo rede,

acondicionadas em basquetas de 20 kg

QUILO       5000 8,76        43.800,00         

40

QUIABO 

Especificação : conforme a observação 1

embalagem de rede condicionado em basqueta de

20kg

QUILO       1000 7,23        7.230,00           

41

MAXIXE

Especificação : Conforme a observação 1

Embalagem tipo rede, acondicionadas em basquetas

de 20 kg

QUILO       1000 7,23        7.230,00           



42

PITAIA

Especificação : Fruto de tamanho médio a grande, de

primeira, com aproximadamente 60% de maturação,

sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com

coloração uniforme, brilho .sabor e aroma

característicos da espécie. Isenta de substâncias

terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de

defensivos agrícolas. Embalagem tipo rede,

acondicionadas em basquetas de 20 kg

QUILO       4000 12,76      51.040,00         

VALOR TOTAL ESTIMADO 3.054.536,00     
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