
    ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1.  2.015 

Pés de ALFACE AMERICANA, com tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, firme 
e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, em embalagem 
individual transparente, com peso médio de 200 g cada; 

1,66  

2.  5.734 

Kg de ARROZ BRANCO polido tipo 1, isento de sujidades e materiais estranhos, em 
embalagens de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do 
agricultor, procedência, quantidade do produto, data de validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega; 

3,28  

3.  415 
Kg de BISCOITO CASEIRO GLACEADO C/ COBERTURA DE MERENGUE, em embalagem 
de 1KG. 

14,02  

4.  2.492 

Kg de FEIJÃO PRETO tipo 1, isento de sujidades e materiais estranhos, em embalagens de 1 
kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do agricultor, 
procedência, quantidade do produto, data de validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega; 

7,63  

5.  2.923 
Kg de BANANA BRANCA ORGANICA, com selo de certificação orgânica, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, bem desenvolvida, em pencas íntegras, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; 

3,63  

6.  879 
Kg de REPOLHO, tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme, livre de terra nas folhas externas; 

1,40  

7.  
 

826 
Bandejas de OVOS VERMELHOS, íntegros, em embalagem apropriada com 30 unidades, 
sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; 

5,84  

8.  592 
Kg de MORANGA CABOTIÁ, maduras, bem desenvolvidas, uniformes, sem defeitos, intactas, 
firmes, e livres de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa; 

2,94  

9.  699 
 Kg de BANANA BRANCA, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, bem 
desenvolvida, em pencas íntegras, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

3,30  

10.  3.600 

Litros de BEBIDA LÁCTEA, sabor morango, em embalagens plásticas de 1 litro. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. validade mínima de 20 (vinte) dias a partir 
da data de entrega; 

3,07  

11.  
8.165 

 

Litros de LEITE INTEGRAL, UHT, em embalagem Tetra Pak de 1 litro. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 3 meses a partir da 
data da entrega. 

2,51  

12.  
2.340 

 

KG de PEITO DE FRANGO, congelado, com osso, livre de parasitos e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega; 

7,88  

13.  2.340 

Kg de COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, congelado, com osso, livre de parasitos e de 
qualquer substância contaminante, odor e sabor próprios, em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir 
da data de entrega; 

7,98  

14.  2.600 

KG de TOMATE, “in natura”, de primeira qualidade. Devem ser apresentados frescos, com 
grau de maturidade médio, estar intactos, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. Não 
devem conter terra na sua superfície externa. O produto deverá ser embalado em embalagem 
plástica transparente e resistente e deverá conter etiqueta com o peso conforme solicitação. 
O produto não poderá apresentar superfície úmida e pegajosa. As entregas deverão ser de 
acordo com pedido, nos locais e datas solicitados. No ato de entrega, será realizada inspeção 
das características sensoriais (aspecto, cor e aroma). 

2,83  

15.  1.208 Kg de MARACUJÁ, sem ferimentos ou defeitos em grau médio de amadurecimento. 6,31  

16.  218 Kg de pão de cachorro quente, 50 g a unidade. 13,57  

 

 

                                                                                                                             Total R$ 
 
 

 


