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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI QTD Preço Médio
Preço Médio

Total

1

Abacaxi pérola tipo A graúdo, com aproximadamente 1,2 Kg

cada, conforme classificação do Boletim do CEAGESP.

Kg 1950 5,09 9.919,00

2

Abóbora moranga, de qualidade, acondicionada em caixa, com

aproximadamente 20Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 685 1,75 1.196,47

3

Abobóra; japonesa (cabotiá); de primeira (boa qualidade);

tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades material

terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada

em saco de polietileno(850x520)mm; pesando aproximadamente

1,20kgs.

Kg 3035 2,00 6.059,88

4

Abobrinha brasileira tipo AA, acondicionada em caixa, com

aproximadamente 20 kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 5280 3,01 15.892,80

5

Acelga tipo extra em maço, acondicionada em caixa, c/

aproximadamente 12 kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 493 3,02 1.487,22

6

Alface crespa tipo extra, acondicionada em engrado com

aproximadamente 8 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 2215 6,74 14.918,03

7

Alho processado; tipo branco; embalado em saco plastico a

vacuo; pesando 1kg; acondicionado para transporte em caixas

plasticas brancas vazadas; apresentacao graos descascados;

com aspecto cor, cheiro e sabor proprio; qualidade firme e

intacto; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

Kg 462 24,45 11.295,90

8

Almeirao; fresco; de primeira; tamanho e coloracao uniformes;

devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; isento de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal;

isento de residuos de fertilizantes sujidades,parasitas e larvas;

sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e

transporte; acondicionado em macos; em caixa pesando

aproximadamente 6kgs.

Kg 418 6,49 2.712,82

9

Banana nanica em caixote, de primeira, com aproximadamente

20 Kg, conforme classificação do Boletim do CEAGESP.

Kg 24295 2,41 58.550,95

10 Batata inglesa especial, graúda, em sacos com 50 Kg. Kg 10490 2,96 31.085,37

11

Batata doce; rosada; fresca e firme; grauda; cada unidade deve

ter peso maior igual 300g; o lote devera apresentar

homogeneidade visual de tamanho; diferenca entre o menor e o

maior deve ser no max. De 20%; nao apresentar def. Int. E ext.

Que prejudiquem deformacao grave,broca acima de cinco

perfuracoes; podridao,esverdeamento,brotada,murcho, passado;

queimado e lesao com exposicao da polpa; devendo ser

entregue em embalagem sub multipla de (1,00x1,20)m; contendo 

identificacao do produto peso liquido,nome e telefone do

fornecedor; 

Kg 466 1,87 871,42

12

Berinjela tipo AA, acondicionada em caixa com

aproximadamente 12 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 180 2,30 414,00

13
Brócolis tipo extra, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.
Kg 742 5,80 4.306,07

14

Beterraba tipo extra AA, acondicionada em caixa com

aproximadamente 20 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 838 2,60 2.178,80

15

Cebola tipo extra, acondicionada em saco com aproximadamente

20 Kg, conforme classificação do boletim do CEAGESP.

Kg 4220 4,60 19.426,07

16

Cenoura tipo extra AA, acondicionada em caixa com

aproximadamente 25 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 4340 3,13 13.598,67

17 Cheiro verde, em maços. Kg 318 12,23 3.889,14

18

Chuchu, tipo extra AA, acondicionado em caixa com

aproximadamente 22 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 1198 1,94 2.324,12

19

Couve flor tipo extra, em maços com aproximadamente 6 kg,

 conforme classificação do boletim do CEAGESP

Kg 514 8,20 4.214,80

20
Couve tipo extra, em maços com aproximadamente 6 Kg,

conforme classificação do boletim do CEAGESP.
Kg 220 5,85 1.287,00

21

Espinafre comum, de primeira, na cor verde escuro brilhante; o

lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não

apresentar defeitos como: amarelado, murcho; devendo ser

entregue em caixas plásticas vazadas isento de enfermidades,

material terroso e umidade externa anormal; isento de resíduos

de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Produto sujeito a

verificação no ato da entrega.

Kg 576 9,86 5.681,28

22

Goiaba vermelha, de primeira, acondicionada em caixeta, com

aproximadamente 2,5 kg, conforme classificação do Boletim

CEAGESP.

Kg 5885 4,09 24.050,03

23

Laranja pêra tipo A, acondicionada em caixa contendo 10 a 13

dúzias, com aproximadamente 25 Kg, conforme classifica,ao do

CEAGESP.

Kg 1695 1,31 2.226,10

24

Limão; tahiti; de primeira; fresco; livre de resíduos de fertilizantes

sujidades,parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes;

devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e

intacta; acondicionado com 32 a 38 dúzias,aproximadamente

Kg 474 2,07 979,60

25

Maçã nacional fuji tipo extra, calibre 165, acondicionada em

caixa com 80 a 150 unidades – caixa com 18 Kg, conforme

classificação do CEAGESP.

Kg 10220 5,11 52.258,27

26
Mamão formosa tipo A, acondicionado em caixa com 17 Kg,

conforme classificação do CEAGESP.
Kg 3820 5,71 21.799,47

27
Mandioca graúda, em caixa com aproximadamente 23 Kg,

conforme classificação do Boletim do CEAGESP.
Kg 3060 1,98 6.058,80

28

Mandioquinha tipo extra AA, acondicionada em caixa com

aproximadamente 22 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 732 7,91 5.787,68

29

Manga Tommy Atkins. Produtos Limpos e de boa qualidade,

sem defeitos, suficientemente desenvolvidos,com casca laranja

amaeralada, coberta com vermelho púrpuro intensa. Polpa

amarelo escura. E lote homogêneo em aspecto, aroma,

maturação, sabor típico da variedade e uniformidade no tamanho

e na cor, não será permitidos perfurações, rachaduras, cortes,

manchas de látex ou outros defeitos graves na polpa ou na

casca..

Kg 4787 3,29 15.765,19

30

Maracujá de primeira, acondicionado em caixa pesando

aproximadamente 22kg, conforme classificação do Boletim

CEAGESP.

Kg 550 4,63 2.548,33

31

Melancia redonda ou comprida, graúda, acondicionada em caixa,

conforme classificação do Boletim do CEAGESP.

Kg 7700 1,51 11.588,50

32

Melão Amarelo, acondicionado em caixa com 6 a 7 unidades,

com aproximadamente 13 kg, conforme classificação do Boletim

CEAGESP.

Kg 3410 3,37 11.480,33

33

Pepino japonês, tipo extra AA, acondicionado em caixa com

aproximadamente 23 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 2265 2,55 5.768,20



34

Pimenta; vermelha; picante; de primeira (boa qualidade);

tamanho e coloração uniformes; isenta de fertilizantes,

sujidades,parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte; isenta de enfermidades

material terroso e umidade externa anormal; acondicionada em

caixa de papelão(33cx22lx8a)cm; pesando aproximadamente

2.400 gramas.

Kg 12 12,00 143,94

35

Pera; d'agua; nacional; de primeira; tamanho e coloração

uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa

firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte; acondicionada em caixas de

papelão(480x310x260)mm,com 80 a 100 unidades; pesando

aproximadamente 20kgs.

Kg 2960 6,84 20.256,27

36

Pimenta doce, de primeira; tamanho e coloração uniformes, sem

lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,

acondicionadas em caixas, pesando aproximadamente 11kgs.

Kg 195 6,40 1.247,03

37

Pimentão; verde; de primeira; tamanho e coloração uniformes;

sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes;

acondicionado em caixas de madeira( 495x355x220)mm;

pesando aproximadamente 11kgs.

Kg 84 3,56 299,04

38

Pimentão; amarelo; de primeira; tamanho e coloração uniformes;

sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes;

acondicionado em caixas de madeira( 495x355x220)mm;

pesando aproximadamente 11kgs.

Kg 24 9,50 227,88

39

Pimentão; vermelho; de primeira; tamanho e coloração

uniformes; sem lesões de origem física ou mecânica,

perfurações e cortes; acondicionado em caixas de madeira(

495x355x220)mm; pesando aproximadamente 11kgs.

Kg 22 9,50 208,89

40

Tangerina Poncan A, formato arredondado com achatamento

nos pólos, casca fina e solta com coloração laranja, sabor doce

acidulado. Acondicionada em caixa com aproximadamente 22kg,

e o lote deverá apresentar homogeneidade visual, de tamanho,

coloração e maturação. Não apresentar defeitos de podridão,

passado, imaturo, ferimento e dano por praga - conforme

classificação do Boletim CEAGESP

Kg 7045 2,82 19.890,38

41

Repolho liso tipo extra, acondicionado em engradado, com

aproximadamente 25 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 3289 1,55 5.108,91

42

Rucula; fresca; de primeira; tamanho e coloracao uniformes;

devendo ser bem desenvolvida; firme e intacta; isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre

de residuos de fertilizantes, sujidades,parasitas e larvas; sem

danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte;

acondicionada em engradados de madeira(600x450x360)mm;

em macos; pesando aproximadamente 6kgs.

Kg 731 9,48 6.929,88

43

Tomate salada tipo extra AA, acondicionado em caixa com

aproximadamente 25 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 10125 4,51 45.630,00

44

Vagem macarrão tipo extra AA, acondicionada em caixa com

aproximadamente 18 Kg, conforme classificação do boletim do

CEAGESP.

Kg 1.435 7,48 10.733,80

45

Quiabo de primeira, acondicionado em caixa pesando

aproximadamente 22kg, conforme classificação do Boletim

CEAGESP

Kg 215 9,34 2.007,38

                                               Monte Alto, 02 de agosto de 2019.


