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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 KG Abacate - de primeira qualidade, casca lisa, verde, in
natura, apresentando grau de maturação permitida suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo no prazo de uma semana.
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

6,2400 3.120,00500,000

2 UN Abacaxi Pérola - Abacaxi Pérola
De primeira qualidade, fresco, firme e com brilho não
estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica que afetam a sua aparência, in
natura, apresentando grau de maturação permitida suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo no prazo de uma semana.
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

8,6400 6.912,00800,000

3 KG Abóbora Cabotia - Abóbora Cabotia
Madura, de tamanho grande, uniforme, sem defeito, firme e
bem desenvolvida, livre de terra ou corpos estranhos. Sem
danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio. Unidade pesando aproximadamente 2kg

7,8400 3.920,00500,000

4 KG Abóbora seca ou menina - Abóbora seca ou menina
Madura, de tamanho grande, uniforme, sem defeito, firme e
bem desenvolvida, livre de terra ou corpos estranhos. Sem
danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio.

4,4400 2.664,00600,000

5 KG Abobrinha - Abobrinha, Itália, de primeira qualidade, in
natura, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

4,5700 2.285,00500,000

6 KG Acelga - Acelga com folhas íntegras, fresca, de primeira,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso,
livre de resíduos de fertilidades, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, devendo ser prioritariamente
orgânicos e /ou agroecológicos com certificação.

4,0400 2.020,00500,000

7 UN Agrião - Agrião
In natura, fresco, tamanho e coloração uniforme e intacto,
isento de material terroso e unidade externa anormal, livre
de resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
Sem danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio. Entregue em embalagem plástica translúcida.
Maço com aproximadamente 200g

2,7400 1.370,00500,000

8 KG Aipim - Aipim, Branca ou amarela, de primeira, in natura,
descascada e congelada, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para

5,4900 2.745,00500,000
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o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

9 UN Alface crespa - Alface crespa, Tipo crespa, frescas, in
natura, folhas firmes e bem desenvolvidas, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor
próprias da espécie e variedade, livres de ferimentos ou
defeitos, não estando danificadas por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

2,7400 6.850,002.500,000

10 KG Alho - Alho, Acondicionados em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada. Características Gerais:
Alho, in natura, de primeira, sem réstia, sem casca, bulbo
inteiriço, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem
sujidades, parasitos e larvas, com identificação do produto.

19,1400 1.914,00100,000

11 UNI Amendoim - Amendoim, embalagem: acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico, intacto, com 500g.
Produto cru, com pele, constituídos de grãos inteiros, de
primeira qualidade, sem fermentação e mofo, isento de
sujeiras, parasitas e larvas. Validade mínima de 03 meses a
partir da data de entrega

6,9900 1.048,50150,000

12 KG Banana Caturra - Banana Caturra, in natura, kg,
apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

3,3900 13.560,004.000,000

13 KG Banana prata - Banana
Banana prata, in natura, kg, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
E sem danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio.

6,1400 12.280,002.000,000

14 UNI Banha suína - Ingredientes: gordura suína, antioxidantes
BHA e BHT. Embalagem, balde de 3Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

35,9000 14.360,00400,000

15 KG Batata doce branca ou roxa - Batata doce branca ou roxa,
in natura, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros,
compacta e firme, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à
superfície externa., devendo ser prioritariamente organicos
e/ou agroecologicos com certificação.

5,3900 3.234,00600,000

16 KG Batata inglesa, Batata tipo inglesa ou monalisa - Batata
inglesa, Batata tipo inglesa ou monalisa, in natura, lavada,
fresca de tamanho médio, embalagem à granel, integras,
sem brotos, pontos escuros, sinais de deterioração e
maduras para consumo na semana.

4,0400 10.100,002.500,000

17 UNI Bebida láctea diversos sabores - Bebida láctea diversos
sabores, Embalagem plástica intacta de 1 litro, sem
vazamentos. Bebida láctea: fermentada, resfriada, não
congelada, sabores diversos. Validade mínima de 01 mês a
partir da data de entrega do produto. Referencia: Tirol

4,5400 15.890,003.500,000

18 UNI Bebida láctea sem adição de açúcar - Bebida láctea sem
adição de açúcar, Embalagem lacrada, inviolada e sem
vazamentos contendo 170g. Ingredientes: leite desnatado,
água, vitaminas, polpa de morango, corante natural,
edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e aspartame,
aroma de morango e espessante goma guar, soro de leite
em pó, fermentos lácteos e estabilizantes, sem glúten.

4,1900 1.047,50250,000

19 UNI Bebida láctea sem lactose - Bebida láctea sem lactose,
Embalagem de leite longa vida tetrapack. Leite de vaca,
tipo UHT, semidesnatado, sem lactose, com até 1% de
gordura em sua constituição. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 01 mes a partir da

4,7400 711,00150,000
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data de entrega.

20 KG Beterraba de primeira qualidade - Beterraba, de primeira
qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

5,0400 3.528,00700,000

21 UN Brócolis - Brócolis fresco, in natura, íntegro, de tamanho
médio, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à
superfície externa, coloração característica uniforme e sem
manchas, sujidades, parasitos e larvas. Para consumo na
semana. . Entregue em embalagem plástica translúcida

5,8400 3.504,00600,000

22 KG Carne bovina, patinho moído - A embalagem do produto
deverá ser sacos de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento,
contendo peso líquido máximo de 1 kg por embalagem. O
produto deve estar resfriado, máximo de 10% de gordura,
sem cartilagem e ossos propriedades organolépticas
normais, sem osso, sem aponeurose, sem gordura
aparente. Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos
pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS.
Embalagem deverá conter os dados de identificação, data
de validade, peso do produto, numero do registro no
Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção do SIM, SIE
ou SIF.

29,1900 14.595,00500,000

23 KG Carne bovina tipo patinho, picada e sem osso - embalagem
do produto deverá ser sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido máximo de 1 kg por
embalagem. Deve estar resfriada, com propriedades
organolépticas normais, cortada em tiras (iscas) pequenas,
sem osso, sem aponeurose, sem gordura aparente. Seguir
os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução
RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. Embalagem deverá
conter os dados de identificação, data de validade, peso do
produto, numero do registro no Ministério da Agricultura e
carimbo de inspeção do SIM, SIE ou SIF.

29,1900 8.757,00300,000

24 KG Carne de frango, filezinho (sassami) - congelado IQF.
Embalagem contendo 1Kg. A embalagem do produto
deverá ser sacos de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento.
A embalagem deve ser identificada com o nome do
produto, procedência, fabricante, SIF, registro no órgão
competente.Não deve apresentar sujidades, penas ou
carcaça. Não poderá conter excesso de gelo. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

15,4400 4.632,00300,000

25 KG Carne suína, paleta ou sobrepaleta sem osso - Carne
suína, paleta ou sobrepaleta sem osso, A embalagem do
produto deverá ser sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido máximo de 3 kg
(três quilos) por embalagem. Deve estar resfriada,
propriedades organolépticas normais, cortada em tiras
(iscas) ou pedaços de no máximo 100g, sem osso, sem
aponeurose, sem gordura aparente. Seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de
02/01/01 ANVISA/MS.

14,4900 7.245,00500,000

26 KG Cebola de primeira qualidade - Cebola de primeira
qualidade, in natura, casca protetora, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

4,5900 6.885,001.500,000

27 KG Cenoura de primeira qualidade - Cenoura de primeira
qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

4,1400 3.312,00800,000
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28 UN Cheiro-verde (maço) - cebolinha - Cebolinha em maço de
no mínimo 300g, fresca, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e
larvas.

6,0000 3.000,00500,000

29 UN Cheiro-verde (maço) - salsinha - Salsinha em maço de no
mínimo 300g, fresca, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e
larvas.

4,7400 2.370,00500,000

30 KG Chuchu de primeira qualidade - Chuchu de primeira
qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

5,0900 3.054,00600,000

31 UN Couve Flor - fresco, in natura, íntegro, de tamanho médio,
tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície
externa, coloração característica uniforme e sem manchas,
sujidades, parasitos e larvas. Para consumo na semana

5,2900 2.645,00500,000

32 KG Couve manteiga - Couves frescas, in natura, wm maços de
no mínimo 1 Kg, com folhas firmes e bem desenvolvidas,
coloração verde uniforme, aroma, e cor próprias da espécie
e variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não estando
danificadas por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Ausente de sujidades,
parasitos e larvas.

7,3900 5.912,00800,000

33 KG Coxa e sobre coxa de frango com osso - Coxa e sobre coxa
de frango com osso, Acondicionada em embalagens
intactas, do tipo sacos de polietileno ou bandejas de isopor
revestidas por polietileno, contendo 1Kg. Características
Técnicas: Congelado com pesagem média de 250g por
peça. A ave deve ter contornos definidos, firmes e sem
manchas, peça lisa e coloração clara, pele aderente e odor
característico. Não deve apresentar sujidades, penas e
carcaça. Não poderá conter excesso de gelo. Validade
mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

7,7400 3.870,00500,000

34 UNI Empanado de frango tipo steak - Empanado de frango tipo
steak, Embalagem plástica individual de no mínimo 100g,
contendo carne de frango, água, proteína vegetal, ovos, sal,
cebola, alho, condimentos limão, estabilizantes tripolifosfato
de Sódio, cobertura de farinha de Rosca, amido. Não deve
apresentar superfície pegajosa, cor própria, sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor próprio. Devera
apresentar temperatura na
Faixa de 12 a 18ºc.

1,6700 2.505,001.500,000

35 UN Espinafre - Espinafre
In natura, fresco, tamanho e coloração uniforme e intacto,
isento de material terroso e unidade externa anormal, livre
de resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
Sem danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio. Entregue em embalagem plástica translúcida.
Maço com aproximadamente 200g

2,9900 747,50250,000

36 UN Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico -
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico.Embalagem de 5kg. Farinha de trigo comum,
enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido a partir
da moagem do trigo duro, limpo, desgerminado, com uma
extração máxima de 20%, com no mínimo 7% de proteína,
umidade mínima entre 13,5 a 15% de cinzas até o 0,80%,
failing number mínimo de 240 segundos, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, determinados pela portaria
354, de 18 de julho de 1996. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente, contendo data de
fabricação, validade mínima de 5 meses a contar da data
de entrega na unidade requisitante.

14,0900 7.045,00500,000
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37 UNI Farinha de trigo integral - Farinha de trigo integral ,
Embalagem integra e inviolada de 1 kg. Deve conter a
inscrição Integral na embalagem. Validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega.

5,0200 1.255,00250,000

38 KG Filé de peixe congelado – tilápia. - Acondicionado em
pacote de 01 quilo, rotulado. A embalagem deve estar
intacta. A rotulagem deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações: peso; data de processamento; data de
validade; carimbo de inspeção estadual ou federal;
procedência; nome e/ou marca; lote e informações
nutricionais

48,0000 14.400,00300,000

39 UN Hortelã - Hortelã
In natura, fresco, tamanho e coloração uniforme e intacto,
isento de material terroso e unidade externa anormal, livre
de resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
Sem danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio. Entregue em embalagem plástica translúcida.
Maço com aproximadamente 100g

3,2900 658,00200,000

40 KG Laranja de primeira - Laranja, de primeira, in natura, tipo
pera, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

4,0400 14.140,003.500,000

41 UN Leite desnatado - leite de vaca tipo uht, desnatado, isento
de gordura acondicionado em embalagem tetrapack de 1
litro. validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

3,7900 1.137,00300,000

42 CX Leite de vaca integral - Leite de vaca integral, Embalagem:
caixa com 12 unidades de leite longa vida tetrapack. Leite
de vaca, tipo UHT, integral. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da
agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção  Industrial e Sanitária de  produtos de origem
animal. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

44,0000 22.000,00500,000

43 UNI Leite sem lactose 1lt - leite 0 lactose, embalagem tetrapack
que garanta a integridade do produto e rótulo contendo a
composição do produto, em embalagem de 1 litro, cor,
cheiro e sabor próprios, conforme legislação vigente. Prazo
de validade de 6 meses após a data da entrega

4,8900 1.222,50250,000

44 KG Linguicinha de porco - Linguicinha de porco
Embalagem plástica atóxica íntegra, à vácuo, de 1kg.
Ingredientes: carne de porco, água, sal, condimentos,
estabilizantes e conservantes. Certificado de Inspeção
Estadual ou Federal. Prazo de validade de no mínimo 03
meses a partir da entrega do produto. Tendo como
referência as seguintes marcas: Irmãos do Valle, Perdigão

17,2400 5.172,00300,000

45 UN Louro em folha - Louro em folha
Embalado e selados, contendo aproximadamente 4g,
ausente de sujidades, parasitos e larvas.

2,2400 448,00200,000

46 KG Maçã de primeira qualidade - Maçã de primeira qualidade,
tipo Fuji ou gala, vermelha, in natura, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

8,6400 43.200,005.000,000

47 KG Mamão - Mamão de primeira, in natura, tipo formosa,
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

4,8900 9.780,002.000,000

48 KG Manga - Manga de primeira, in natura, tipo Tommy,
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

7,0400 5.632,00800,000
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condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

49 UN Manjericão - Embalagem contendo aproximadamente 15g,
ausente de sujidades, parasitos e larvas.

2,4400 610,00250,000

50 UN Manjerona 15g - Embalagem contendo aproximadamente
15g, ausente de sujidades, parasitos e larvas.

2,5900 647,50250,000

51 UN Margarina potes plasticos 500g - Margarina. Embalagem:
potes plásticos contendo 500g, preferencialmente sem
gorduras trans, cremosa, preferencialmente com sal,
resfriada, não congelada, contendo no máximo 65% de
lipídeos. Para uso culinário, embaladas em pote limpo,
resistente, atóxico, que garanta a integridade do produto.
Deve estar em consonância com os níveis toleráveis na
matéria prima empregada, estabelecidos pela legislação
específica. Validade mínima de 06 meses a partir da
entrega do produto.

5,9900 1.797,00300,000

52 UN Massa para pastel disco médio. - Massa para pastel disco
médio.Embalagem contendo no mínimo 200g. Massa pré-
cozida, à base de farinha de trigo. Validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega.

5,0400 1.512,00300,000

53 UNI Massa para pastel disco pequeno - Massa para pastel disco
pequeno , Embalagem contendo no mínimo 200g. Massa
pré-cozida, à base de farinha de trigo. Validade mínima de
30 dias a partir da data de entrega.

3,4400 1.032,00300,000

54 KG Melancia - Melancia de primeira qualidade, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

2,0400 3.060,001.500,000

55 KG Melão - Melão
Melão de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas

10,6400 4.256,00400,000

56 KG Morango - Morango in natura, de primeira qualidade,
embalagem de 2 Kg em papelão, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

17,7500 26.625,001.500,000

57 DZ Ovo de galinha - Ovo de galinha, Embalados em bandejas
com 12 unidades. Tipo grande, cor vermelha ou branca,
intactos, limpos, Validade não inferior a 03 meses.

10,3900 3.117,00300,000

58 KG Peito de Frango. - Peito de Frango, A embalagem do
produto deverá ser sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido máximo de 2 kg
(dois quilos) por embalagem. Seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de
02/01/01 ANVISA/MS. As embalagens devem ser
identificadas com o nome do produto, procedência,
fabricante, SIF, registro no órgão competente.

10,4400 3.132,00300,000

59 KG Pêssego - Pêssego
In natura, casca fina, aveludada e de cor alaranjada,
íntegros, sem pontos escuros ou sinais de deterioração.

10,3900 5.195,00500,000

60 KG Pimentão verde - Pimentão verde
In natura, limpos, frescos, íntegros, sem pontos escuros ou
sinais de deterioração.

5,0400 1.260,00250,000

61 KG Presunto sem capa de gordura - Presunto, A embalagem
original deve conter no mínimo 500g, ser a vácuo em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. Presunto suíno Cozido, sem
gordura, fatiado ou inteiro, conforme solicitação prévia, com
identificação do produto e prazo de validade. A embalagem
deve conter externamente os dados de identificação,

29,2900 8.787,00300,000
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procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega.
Conservação em ambiente refrigerado.

62 KG Queijo mussarela - Queijo mussarela, Embalagem de no
mínimo 500g, fatiado ou inteiro conforme solicitação prévia.
Produto de primeira qualidade, embalagem em filme pvc
transparente, ou saco plástico transparente, atóxico, com
identificação do produto e prazo de validade, conservado
em ambiente refrigerado de 0 a 10°C. Produto próprio para
o consumo humano e em conformidade com a legislação
sanitária em vigor. Validade não inferior a 15 dias a partir
da data de entrega.

44,4900 13.347,00300,000

63 UN Repolho de primeira qualidade - Repolho Branco, de
primeira qualidade, sem casca protetora, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

4,9400 2.964,00600,000

64 UN Requeijão cremoso tradicional - embalado em pote de 500
gr – a embalagem original deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade
de produto, número do registro no Ministério da Agricultura /
SIF / DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender as
especificações técnicas da ANVISA

14,6900 7.345,00500,000

65 KG Salsisha - Salsicha, Embalagem de no mínimo 2,5 kg.
Salsicha com carne bovina e suína, tipo hot dog, de boa
qualidade, de preferência não congelada e embalada a
vácuo. Validade mínima 03 meses a partir da data de
entrega.

11,6400 5.820,00500,000

66 KG Tangerina / vergamota ou pokan - de primeira qualidade-
deve ser doce, casca lisa livre de fungos, que suporte a
manipulaçao, com ausência de sujidades, parasitos e
larvas.

6,9900 17.475,002.500,000

67 KG Tomate de primeira qualidade - Tomate de primeira
qualidade, in natura, apresentando grau de maturação, tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

4,6400 11.600,002.500,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 428.263,50


