
Tabela atualizada - Produto Unidade Quantidade 

 

 

 

Ll  LOTE 01- R$ 53.065,00 ( Cinquenta e tres mil sessenta e cinco reais) 

   

 (  

Item  Produtos  Un Quanti 

dade  

Valor 

unitário R$ 

Valor total R$  

01 Abobrinha Verde extra AA, in natura, 

apresentando grau de maturação adequada; 

boa qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, isenta de materiais terrosos, 

parasitas ou larvas, umidade externa 

anormal, sem danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio / transporte. 

 

Kg 460 R$3,65 R$ 1.679,00 

02 Alface Crespa ou Lisa - tamanho médio 

de 1ª qualidade; fresca; tamanho e 

coloração uniformes; devendo estar bem 

desenvolvida, firme e intacta; isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal; livre de sujidades, parasitas, 

resíduos de fertilizantes; sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do transporte ou 

manuseio. 

 

Und  1300 R$ 1,84 R$ 2.392,00 

03 Banana caturra – deve apresentar 

características da variedade, bem definidas, 

sem a mancha preta, bem formada, 

coloração própria, livre de quaisquer 

danos, pragas ou doenças e estarem em 

perfeitas condições de conservação e 

maturação. 

 

Kg 3.400 R$ 3,94 13.396,00 

04 Beterraba- lavada, in natura, 

apresentando grau de maturação adequada; 

boa qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, isenta de materiais terrosos, 

parasitas ou larvas, umidade externa 

anormal, sem danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio / transporte. 

Kg  100 R$ 4,29 R$ 429,00 

05 Brócolis Japonês - tamanho médio de 1ª 

qualidade; fresca; tamanho e coloração 

uniformes; devendo estar bem 

desenvolvida, firme e intacta; isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal; livre de sujidades, parasitas, 

resíduos de fertilizantes; sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do transporte ou 

manuseio. 

Unid 900 R$ 4,67 R$ 4.203,00 

06  Caqui – deve apresentar características da 

variedade, em definidas, sem a mancha 

preta, em formadas, coloração própria, 

livre de quaisquer danos, pragas ou 

doenças e estarem em prefeitas condições 

de conservação e maturação. 

Kg 500 R$ 12,01 R$ 6.005,00 

07 Cebola - de 1ª qualidade; fresca; tamanho 

e coloração uniformes; devendo estar bem 

Unid 200 R$ 6,54 R$ 1.308,00 



desenvolvida, firme e intacta; isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal; livre de sujidades, parasitas, 

resíduos de fertilizantes; sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do transporte ou 

manuseio. 

08 Cenoura - lavada, in natura, apresentando 

grau de maturação adequada; boa 

qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

isenta de materiais terrosos, parasitas ou 

larvas, umidade externa anormal, sem 

danos físicos ou mecânicos oriundos do 

manuseio / transporte. 

Kg  700 R$ 3,30 R$ 2.310,00 

09 Cheiro verde - de 1ª qualidade; fresca; 

tamanho e coloração uniformes; devendo 

estar bem desenvolvida, firme e intacta; 

isenta de material terroso e umidade 

externa anormal; livre de sujidades, 

parasitas, resíduos de fertilizantes; sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

transporte ou manuseio. Maço de cebolinha 

e salsinha. Devem estar bem verdes e 

firmes. Maços de 300 a 400 gramas 

Maço 900 R$ 2,23 R$ 2.007,00 

10 Chuchu -  in natura, apresentando grau de 

maturação adequada; boa qualidade, 

tamanho e coloração uniformes, isenta de 

materiais terrosos, parasitas ou larvas, 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio 

/ transporte 

Kg 300 R$ 2,77 R$ 831,00 

11 Couve flor - tamanho médio de 1ª 

qualidade; fresca; tamanho e coloração 

uniformes; devendo estar bem 

desenvolvida, firme e intacta; isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal; livre de sujidades, parasitas, 

resíduos de fertilizantes; sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do transporte ou 

manuseio .  

Unid. 900 R$ 4,49 R$ 4.041,00 

12 Couve manteiga – tamanho médio de 1ª 

qualidade; fresca; tamanho e coloração 

uniformes; devendo estar bem 

desenvolvida, firme e intacta; isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal; livre de sujidades, parasitas, 

resíduos de fertilizantes; sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do transporte ou 

manuseio. 

Maco 450 R$ 2,24 R$ 1.008,00 

13 Mandioca - tamanho médio de 1ª 

qualidade; fresca; tamanho e coloração 

uniformes; devendo estar bem 

Kg  700 R$ 4,20 R$ 2.940,00 



desenvolvida, firme e intacta; isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal; livre de sujidades, parasitas, 

resíduos de fertilizantes; sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do transporte ou 

manuseio. 

14 Pepino -  in natura, apresentando grau de 

maturação adequada; boa qualidade, 

tamanho e coloração uniformes, isenta de 

materiais terrosos, parasitas ou larvas, 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio 

/ transporte. 

Kg  900 R$ 4,28 R$ 3.852,00 

15 Ponkan/tangerina/ mexerica/morgote – 

deve apresentar características da 

variedade, em definidas, sem manchas 

pretas, em formadas, coloração própria, 

livre de quaisquer danos, pragas ou 

doenças e estarem em prefeitas condições 

de conservação e maturação. 

Kg 300 R$ 8,85 R$2.655,00 

16 Repolho Branco -  in natura, apresentando 

grau de maturação adequada; boa 

qualidade, tamanho e coloração uniformes, 

isenta de materiais terrosos, parasitas ou 

larvas, umidade externa anormal, sem 

danos físicos ou mecânicos oriundos do 

manuseio / transporte. 

unid 700 R$ 2,89 R$ 2. 023,00 

17 Vagem –in natura, apresentando grau de 

maturação adequada: boa qualidade 

tamanho e coloração uniformes, isenta de 

matérias terrosos, parasitas ou larvas, 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio 

/ transporte. 

Kg 200 R$ 9,93 R$1.986,00 

 

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 

26/2013, Art.29, §3º). 
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