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1 002.000.384 ABOBORA CABOTIA KG 95

ABÓBORA, cabotia, graúda, coloração e tamanho uniforme, apresentando ótima qualidade, firme, com casca íntegra, sem lesões
de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

724,857,63

2 002.000.035 ACELGA PC 250
ACELGA, fresca, em ótima qualidade, com folhas grandes, verde-claras e com nervuras, apresentando grau de maturação mínimo
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades parasitas e larvas.

2.407,509,63

3 002.000.181 ALFACE MC 610
ALFACE, fresca, em maços, de primeira qualidade, folhas com coloração uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos
ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Pesando de
500g a 750g cada maço.

5.185,008,50

4 002.000.383 BATATA DOCE KG 95
BATATA DOCE, rosada, graúda,sem brotos, selecionadas e sem defeito, suficientemente desenvolvidas, com aspecto, aroma e
sabor típicos da variedade,  tamanho uniforme, apresentando ótima qualidade, firme, sem lesões de origem física e mecânica,
rachaduras e/ou cortes.

646,006,80

5 002.000.095 BETERRABA KG 160
BETERRABA, de primeira qualidade, tamanho de médio a grande, sem rama, fresca compacta e firme, isenta de materiais
terrosos, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes.

1.552,009,70

6 002.000.182 BROCOLIS PC 220
BROCOLIS-O PRODUTO DEVE APRESENTAR CABEÇAS DE COR VERDE ESCURA, FIRMES,COMPACTAS, COM
GRANULAÇAO FINA E SEM SINAIS DE MUCHA.

2.039,409,27

7 002.000.183 CHEIRO VERDE MC 410
CHEIRO VERDE, Fresco, em maços, de primeira qualidade, folhas com coloração uniforme, bem desenvolvido, sem danos físicos
ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Com
quantidades iguais de salsinha e cebolinha, em embalagem própria.

2.185,305,33

8 002.000.025 CHUCHU KG 120
CHUCHU, de primeira qualidade, serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao consumo
em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie; livres de enfermidades sujidades,
parasitas e larvas, sabor e odor estranhos. Livre de lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência.

924,007,70

9 002.000.185 COUVE MC 180
COUVE manteiga, fresca, em maços, de primeira qualidade, com coloração uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos
físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Em
embalagem própria.

1.499,408,33

10 002.000.184 COUVE FLOR PC 210
COUVE FLOR, DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCA, FIRME,COM COLORAÇAO E TAMANHO UNIFORME,LIVRE DE CORPOS
ESTRANHOS ADERIDOS,SEM DANOS FISICOS.

2.135,7010,17

11 002.000.187 LARANJA KG 1.370
LARANJA, TIPO PERA COM 70% DE MATURAÇAO. SEM DANIFICAÇOES FISICAS,CASCA INTEGRA.ISENTA DE
SUBSTANCIAS TERROSAS,SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS,RESIDUOS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS,ODOR E SABOR
ESTRANHO.PESO POR UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 180G

7.261,005,30

12 002.000.096 MAMAO KG 1.005
MAMÃO , tipo formosa, de aspecto globoso, firme, cor própria, aroma característico com polpa firme e casca intacta, ótima
qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem física ou mecânicas de manuseio e
transporte. Acondicionados em embalagem própria. Grau de maturação ideal para o transporte conforme temperatura ambiente.

7.567,657,53

13 002.000.050 MANDIOCA KG 180
MANDIOCA, raiz, graúda, tamanho uniforme, apresentando ótima qualidade, firme, sem lesões de origem física e mecânica,
rachaduras e/ou corte. Ausência de larvas, parasitas e sujidades.

1.524,608,47

14 002.000.202 MORANGO KG 146
: IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA,
INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS E MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EM
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO 200G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.

4.015,0027,50

15 002.000.033 PEPINO KG 150
PEPINO, Tipo japonês, de primeira qualidade, selecionado, apresentando tamanho uniforme, cor característico, bem desenvolvido
de colheita recente, com casca intacta e firme, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte, sem
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

1.185,007,90

16 002.000.189 PERA KG 795
PERA NACIONAL-A CASCA PRECISA SER LISA E MACIA,SEM PICADA DE INSETO,AMASSADA, SEM IMPERFEIÇOES,DEVE
SER DOCE E SUCULENTA, NAO DEVERA ESTAR VERDE NEM TOTALMENTE MADURA, DE 1ª QUALIDADE.

19.716,0024,80

17 002.000.032 PIMENTAO KG 130
PIMENTÃO, de primeira, fresco, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de sujidades, parasitas e larvas; apresentarem grau de evolução
completo do tamanho, aroma, e cor próprios da espécie, livre de enfermidades e insetos; danos mecânicos ou físicos. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas.

2.154,1016,57

18 002.000.430 POUCAN KG 920
MADURA, FRUTO NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS.

6.900,007,50

19 002.000.431 RABANETE KG 80
: PODENDO SER OVAL, REDONDO OU ALONGADO, CASCA DE COR VERMELHA, AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM UMA
COR ESVERDEADA BRILHANTE, COM UM ASPECTO DE PRODUTO FRESCO. AS RAÍZES, POR SUA VEZ, DEVEM TER A
CASCA LISA E FIRMES, COM UMA COR UNIFORME, SEM APRESENTAR RACHADURAS E SEM PONTOS ESCUROS.

693,608,67

20 002.000.191 RUCULA MC 90
RÚCULA, fresca, em maços, de primeira qualidade, com coloração uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Em embalagem
própria.

810,009,00

21 002.000.024 VAGEM KG 155
VAGEM, de primeira qualidade, ótima aparência, sem maturação avançada, coloração e sabor específico, sem lesões ou danos
físicos ou mecânicos causados por manipulação ou transporte, livre se sujidades, materiais terrosos, resíduos de fertilizantes,

3.560,3522,97
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parasitas ou larvas.

22 002.000.179 ABACAXI TIPO PEROLA UN 1.480
De primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação de 70% que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo, casca íntegra, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

11.736,407,93

23 002.000.180 ABOBORA VERDE KG 130
Abobora tipo verde “abobrinha” de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, frescas, casca integra. Isenta de substancias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas,
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.

776,105,97

24 002.000.031 BANANA KG 1.400
Banana, tipo nanica, com 70% de maturação.
Qualidade: frutos desenvolvidos, isentos de substâncias nocivas à saúde, livre de poeira, matérias estranhas, sem danos físicos,
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. 
 Livre de insetos e fungos. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para consumo em até 3 dias.

8.120,005,80

25 002.000.188 LIMAO TAITI KG 100
De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido.
Aproximadamente 60g.

527,005,27

26 002.000.079 MAÇA KG 1.150
Maça, tipo Fuji com 70% de maturação sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma característicos de
espécie. Isenta de substancias terrosas, sujidade, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos.
Peso por unidade de aproximadamente 120g.

16.065,5013,97

27 002.000.034 MELANCIA KG 1.250
Peso requerido: aproximadamente 7 a 10 kg cada unidade, tamanho grande. Qualidade: frutos bem desenvolvidos, frescos,
inteiros, limpos, isentos de parasitas, odores estranhos, ausência de danos físicos, em apropriado grau de desenvolvimento
fisiológico, com casca firme ao toque, polpa firme de coloração vermelha com aparência fresca e macia, com 80%de maturação,
de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são sujeitas, chegando em condições satisfatórias para consumo em
até 5 dias.

5.712,504,57

28 002.000.093 MELAO KG 1.175
Peso requerido: aproximadamente 1,5kg a 3 kg a unidade. Qualidade: frutos bem desenvolvidos, inteiros, limpos, isentos de
parasitas, odores estranhos, ausência de danos físicos, em apropriado grau de desenvolvimento fisiológico, casca lisa, firme, sem
rachaduras e de cor amarelo vibrante, com polpa macia e suculenta. Com 80% de maturação de forma a suportar o transporte e as
movimentações a que são sujeitas, chegando em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.

10.069,758,57

29 002.000.440 GOIABA VERMELHA KG 360
GOIABA VERMELHA: De primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniforme, aroma característico, devendo ser
bem desenvolvida própria para consumo imediato, com polpa firme, casca intacta sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. 

3.204,008,90

30 002.000.441 ABACATE KG 80
Abacate de tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte

613,607,67

31 002.000.012 UVA RUBI KG 750
UVA RUBI OU ITÁLIA:  deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, nova e de 1ª qualidade, não deve estar
murcha ou despencando,    apresentando tamanho, cor e formação uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte

11.572,5015,43

32 002.000.442 MILHO VERDE KG 170
: Espiga de milho cristal, bem granada, descascada, bem molinho, de primeira qualidade. 

1.575,909,27

33 002.000.021 REPOLHO KG 300
Peso requerido: aproximadamente 1,2 kg a 2kg cada. Qualidade: fisiologicamente desenvolvido, limpo, com folhas sãs, inteiras,
viçosas, sem rupturas, com coloração verde característico da espécie, sem manchas, firme ao toque,isentos de lesões de origem
física, mecânica ou biológica,matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.  

1.941,006,47

34 002.000.020 TOMATE KG 840
Tomate, produtos fisiologicamente desenvolvidos, sãos, frescos, coloração uniforme e brilhante, superfície lisa e firme ao toque,
isentos de lesões de origem física, mecânica ou biológica,matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,parasitas e larvas; em estado de maturação de forma  a suportar o transporte e as
movimentações a que são sujeitos, chegando em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.

10.642,8012,67

35 009.020.020 ALHO KG 190
Alho a granel, branco, de primeira. Qualidade: Deve atender as especificações para alho extra, classe 5/6 contidos na PORTARIA
MAPA Nº 242, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992. Os dentes devem estar bem definidos, limpos, firmes, sem manchas, livres de
broto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, umidade externa anormal, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

6.606,3034,77

36 002.000.017 BATATA KG 530
Batata tipo inglesa, fresca, de ótima qualidade. Tamanho requerido: Classe 1 e 2 ( cerca de 8 cm - médias a grandes). Deve
atender as especificações da PORTARIA MAPA Nº 69, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995. Qualidade: coloração uniforme,aroma,
cor e sabor característicos, lavada, superfície lisa, livre de brotos e olhos, sem manchas esverdeadas; isenta de lesões, insetos,
parasitas, larvas, odores estranhos; Estágio de maturação de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são
sujeitas, chegando ao local de destino em condições satisfatórias e prontas para uso.

4.308,908,13

37 009.020.022 CEBOLA KG 395
Cebola fresca e sã. Tamanho requerido: diâmetro de 5 a 9 cm (média a grande) peso padrão. Qualidade: extremidades firmes, cor
brilhante, haste bem seca. Isentas de broto, enfermidades, ausência de danos físicos profundos e de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, livre de insetos, parasitas, larvas, odores estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa.

2.962,507,50

38 002.000.023 CENOURA KG 320
Cenouras de ótima qualidade.
Peso/tamanho requerido: 16 a 22 cm (média), 110g a 130g cada unidade. Qualidade: sãs, inteiras, limpas, frescas, sem folhas,
com superfície lisa, firmes, ausência de danos físicos profundos e de lesões de origem física, mecânica ou biológica, livre de
umidade externa, insetos, parasitas, larvas, odores estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa.

4.009,6012,53



65711954/0001-58CNPJ: 

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
Rua Oito  - nº 650 - Centro

Lista de Produtos com Preço Médio Página 3 de 3

Licitação: 000021/22 CHAMADA PUBLICA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total

 - 
39 002.000.141 POLPA DE  LIMAO KG 195

POLPA DE FRUTA, sabor limão, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de alimentos.
Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço,
data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses )

3.510,0018,00

40 002.000.142 POLPA DE ABACAXI KG 205
POLPA DE FRUTA,  sabor abacaxi, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de
alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor,
endereço, data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses ).

3.382,5016,50

41 002.000.143 POLPA DE LARANJA KG 255
POLPA DE FRUTA, sabor laranja, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de alimentos.
Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço,
data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses )

4.462,5017,50

42 002.000.144 POLPA DE TAMARINDO KG 175
POLPA DE FRUTA, sabor tamarino, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de
alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor,
endereço, data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses )

3.500,0020,00

43 002.000.411 POLPA ABACAXI COM HORTELÃ KG 195
Polpa de fruta, sabor abacaxi com hortelã, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de
alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor,
endereço, data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses ).

2.964,0015,20

44 002.000.168 POLPA DE TANGERINA KG 195
POLPA DE FRUTA, sabor tangerina, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de
alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor,
endereço, data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses )

3.276,0016,80

45 002.000.199 POLPA DE UVA KG 175
POLPA DE FRUTA, sabor uva, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de alimentos.
Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço,
data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses )

3.365,2519,23

46 002.000.042 POLPA FRUTA ACEROLA KG 215
POLPA DE FRUTA, sabor acerola, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de alimentos.
Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço,
data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses ).

4.800,9522,33

47 002.000.044 POLPA FRUTA MARACUJA KG 215
POLPA DE FRUTA, sabor maracuja, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de
alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do produtor,
endereço, data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses )

5.875,9527,33

48 002.000.414 AÇAFRAO KG 10
Açafrão – da – terra ( cúrcuma) , Condimento em pó proveniente de rizomas da Curcuma Longa L., de cor amarelo-alaranjado, com
sabor picante, ligeiramente amargo. Produto deve apresentar-se isento de umidade, fungos, parasitas e insetos e com aroma e cor
característicos, embalado em pacote de 40 a 50g. A validade deve ser de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega. Não
serão aceitos produtos que contenham outros ingredientes adicionados.

363,3036,33

613,91 210.631,25Total ->


