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Processo n.º 23069.

QUANT. 

TOTAL
TOTAL (R$)

1

Legume in natura, tipo abóbora, de 1ª qualidade, espécie

japonesa, características adicionais: minimamente

processada, lavada, sanitizada, cortada em cubos

uniformes (3cmx3cmx3cm), sem sementes, descascada,

sem sinais de deterioração, madura e com consistência

firme. Apresentando cor, odor e sabor característico do

produto. Isenta de pragas, sujidades, lesões, odores

estranhos e/ou sinais de apodrecimento. Embalada à

vácuo em plástico transparente atóxico com capacidade

aproximada de 1 a 2 kg. Conservação sob refrigeração.

Validade mínima de até 10 dias após a data de fabricação.

Sem formação de cristais de gelo.

Kg 17,75R$     15500 15500 275.125,00 15500

2

Verdura in natura, tipo acelga, de 1ª qualidade, 

minimamente processada, lavada, sanitizada, cortada em 

fatias finas, coloração verde clara, folhas firmes, íntegras, 

limpas e frescas. Isenta de pragas, sujidades, lesões, 

odores estranhos e/ou sinais de apodrecimento. 

Embaladas em plástico transparente atóxico de 

aproximadamente 0,5 a 1kg. Conservação sob 

refrigeração. Validade mínima de 3 dias após a data de 

fabricação.  Sem formação de cristais de gelo.
Kg  20,48R$     4100 4100 83.947,50 4100

3

Verdura in natura, tipo agrião, de 1ª qualidade,

minimamente processado, lavado, sanitizado, folhas

verdes escuras, graúdas, com talos curtos e finos. Isento

de pragas, sujidades, lesões, odores estranhos e/ou sinais

de apodrecimento. Embaladas em plástico transparente

atóxico de aproximadamente 0,5 a 1kg. Conservação sob

refrigeração. Validade mínima de 3 dias após a data de

fabricação.  Sem formação de cristais de gelo.
Kg 25,00R$     4100 4100 102.500,00 4100
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4

Legume in natura, tipo aipim. de 1ª qualidade,

minimamente processado descascado, lavado, sanitizado,

cortados em cubos (3cmx3cmx3cm), tenro (macio),

graúdo, fresco, ter atingido o grau de evolução e

maturação, polpa íntegra e firme. Isento de pragas,

sujidades, lesões, odores estranhos e/ou sinais de

apodrecimento. Embalados à vácuo em plásticos

transparentes atóxico com capacidade de

aproximadamente 1 a 2 kg. Conservação sob refrigeração.

Validade mínima de até 10 dias após a data de fabricação.

Sem formação de cristais de gelo.
Kg 16,00R$     13500 13500 216.000,00 13500

5

Verdura in natura, tipo alface, espécie crespa, de 1ª

qualidade, limpa, sanitizada, processada, coloração verde

e aroma característico, folhas firmes, frescas, inteiras,

limpas e brilhantes. Separadas em maços padronizados.

Isenta de pragas, sujidades, lesões, odores estranhos e/ou

sinais de apodrecimento. Embaladas em plástico

transparente atóxico de aproximadamente 0,5 a 1kg.

Conservação sob refrigeração. Validade mínima de 3 dias

após a data de fabricação. Sem formação de cristais de

gelo.
Kg 31,38R$     6800 6800 213.384,00 6800

6

Verdura in natura, tipo alface, espécie lisa, de 1ª 

qualidade, limpa, sanitizada, processada, com coloração 

verde e aroma característico, folhas firmes, frescas, 

inteiras, limpas e brilhantes. Separadas em maços 

padronizados, isenta de pragas, sujidades, lesões, odores 

estranhos e/ou sinais de apodrecimento. Embaladas em 

plástico transparente atóxico de aproximadamente 0,5 a 

1kg. Conservação sob refrigeração. Validade mínima de 3 

dias após a data de fabricação.  Sem formação de cristais 

de gelo.
Kg 24,48R$     5500 5500 134.612,50 5500
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7

Legume in natura, tipo batata, espécie baroa, de 1ª 

qualidade, minimamente processada, cor amarela e aroma 

característico, lavada, sanitizada, cortadas em cubos 

(3cmx3cmx3cm), consistência firme, lisa e fresca. Isenta 

de pragas, sujidades, lesões, odores estranhos e/ou sinais 

de apodrecimento. Embaladas à vácuo em embalagens 

plásticas transparentes atóxicas de aproximadamente 1 a 2 

kg. Conservação sob refrigeração. Validade de até 10 dias 

após a data de fabricação.  Sem formação de cristais de 

gelo.
Kg 23,19R$     13500 13500 313.065,00 13500

8

Legume in natura, tipo batata, espécie inglesa, de 1ª

qualidade, minimamente processada, descascada, lavada,

sanitizada, cortadas cubos (1cmx1cmx1cm). Aplicação

culinária: jardineira de legumes. Consistência firme, lisa e

fresca. Isenta de pragas, sujidades, lesões, odores

estranhos e/ou sinais de apodrecimento. Embaladas à

vácuo em embalagens plásticas transparentes atóxicas de

aproximadamente 1 a 2 kg. Conservação sob refrigeração.

Validade de até 10 dias após a data de fabricação. Sem

formação de cristais de gelo. 
Kg 18,30R$     8200 8200 150.060,00 8200

9

Legume in natura, tipo batata, espécie inglesa, de 1ª 

qualidade, minimamente processada, descascada, lavada, 

sanitizada, cortadas tipo meia lua (1/4 de 1 batata). 

Aplicação culinária: batata sauté, consistência firme, lisa e 

fresca. Isenta de pragas, sujidades, lesões, odores 

estranhos e/ou sinais de apodrecimento. Embaladas à 

vácuo em embalagens plásticas transparentes atóxicas de 

aproximadamente 1 a 2 kg. Conservação sob refrigeração. 

Validade de até 10 dias após a data de fabricação.  Sem 

formação de cristais de gelo.
Kg 15,75R$     31500 31500 496.125,00 31500
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10

Verdura in natura tipo brócolis, espécie americano, de 1ª

qualidade, minimamente processado, coloração verde

escuro e aroma característico, lavado, sanitizado, cortados

em ramos e floretes, separados em maços padronizados.

Isento de pragas, sujidades, lesões, odores estranhos e/ou

sinais de apodrecimento. Embalada à vácuo em

embalagens plásticas transparentes atóxica de

aproximadamente 0,5 a 1 kg. Conservação sob

refrigeração. Validade de até 10 dias após a data de

fabricação.  Sem formação de cristais de gelo.

Kg 30,00R$     21300 21300 639.000,00 21300

11

Verdura in natura, tipo chicória, espécie comum, fresca,

de 1ª qualidade, limpa, sanitizada, minimamente

processada, com folhas verdes novas e firmes, cortadas

em fatias finas. Isenta de pragas, sujidades, lesões, odores

estranhos e/ou sinais de apodrecimento. Embalada em

plástico transparente atóxico de aproximadamente 0,5 a

1kg. Conservação sob refrigeração. Validade mínima de 3

dias após a data de fabricação. Sem formação de cristais

de gelo.
Kg 29,00R$     3100 3100 89.900,00 3100

12

Legume in natura, tipo chuchu, 1ª qualidade,

minimamente processado, descascado, lavado, sanitizado,

cortado em cubos (3cmx3cmx3cm), polpa íntegra e firme.

Isento de pragas, sujidades, lesões, odores estranhos e/ou

sinais de apodrecimento. Embalados a vácuo em

embalagem plástica transparente atóxica de

aproximadamente 1 a 2kg. Conservação sob refrigeração.

Validade de até 10 dias após a data de fabricação. Sem

formação de cristais de gelo.
kg 17,00R$     10200 10200 173.400,00 10200
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13

Verdura in natura, espécie couve-flor, de 1ª qualidade,

minimamente processada, lavada, sanitizada, cortadas em

floretes, sem manchas escuras. Isenta de pragas,

sujidades, lesões, odores e elementos estranhos e/ou

sinais de apodrecimento. Acondicionada em embalagem

plástica transparente à vacuo, com 0,5 a 1 kg de peso

líquido. Conservação sob refrigeração. Validade de até 10

dias após a data de fabricação. Sem formação de cristais

de gelo.
Kg 30,00R$     23500 23500 705.000,00 23500

14

Legume in natura, tipo inhame, espécie comum, de 1ª 

qualidade, minimamente processado, lavado, descascado, 

sanitizado, cortados em cubos (3cmx3cmx3cm), tenro 

(macio), fresco, consistência firme, ter atingido o grau de 

maturação ideal, polpa íntegra e firme. Isento de pragas, 

sujidades, lesões, odores estranhos e/ou sinais de 

apodrecimento.  Embalado a vácuo em plástico 

transparente atóxico de aproximadamente 1 a 2 kg. 

Conservação sob refrigeração. Validade de até 10 dias 

após a data de fabricação.  Sem formação de cristais de 

gelo.
Kg 25,00R$     14300 14300 357.500,00 14300

15

Legumes in natura, tipo mix de batata espécie inglesa,

cenoura e vagem espécie manteiga, na mesma

proporção por embalagem. Produto de 1ª qualidade,

consistência firme e fresca, descascados, lavados,

sanitizados e minimamente processados, sendo em cubos

(1x1x1cm) para batata e cenoura e corte de 2 cm para

vagem. Aplicação culinária: jardineira de legumes. Isento

de pragas, sujidades, lesões, odores estranhos e/ou sinais

de apodrecimento. Embalagem a vácuo em plásticas

transparentes atóxicas de aproximadamente 1 a 2 kg.

Conservação sob refrigeração. Validade de até 10 dias

após a data de fabricação. Sem formação de cristais de

gelo.
Kg 30,50R$     16300 16300 497.150,00 16300
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16

Legume in natura, tipo quiabo, espécie comum, de 1ª 

qualidade, minimamente processado, lavado, sanitizado, 

cortados em rodelas de aproximadamente 3 cm, 

consistência firme e fresco, apresentando cor, odor e sabor 

característico. Isento de pragas, sujidades, lesões, odores 

estranhos e/ou sinais de apodrecimento. Embalado a 

vácuo em plástico transparente atóxico de 

aproximadamente 1 a 2 kg. Conservação sob refrigeração. 

Validade de até 10 dias após a data de fabricação.  Sem 

formação de cristais de gelo.
Kg 20,75R$     12100 12100 251.075,00 12100

17

Verdura in natura, tipo rúcula, espécie comum,

processada, lavada, sanitizada, folhas frescas e inteiras,

coloração verde característica, 1ª qualidade. Isenta de

pragas, sujidades, lesões, odores estranhos e/ou sinais de

apodrecimento. Acondicionada em embalagem plástica

atóxica transparente, com 0,5 a 1 kg de peso líquido.

Conservação sob refrigeração. Validade mínima de 3 dias

após a data de fabricação. Sem formação de cristais de

gelo.
Kg 52,50R$     2100 2100 110.250,00 2100

18

Legume in natura tipo vagem, espécie manteiga, de 1ª 

qualidade, minimamente processada, lavada, sanitizada, 

cortada em pedaços de 2 cm, com coloração brilhante e 

consistência firme. Isento de pragas, sujidades, lesões, 

odores estranhos e/ou sinais de apodrecimento. 

Embaladas a vácuo em plástico atóxico transparente com 

capacidade de aproximadamente 1 a 2 kg. Conservação 

sob refrigeração. Validade de até 10 dias após a data de 

fabricação.  Sem formação de cristais de gelo.

Kg 28,50R$     11200 11200 319.200,00 11200

5.127.294,00SOMATÓRIO DOS ITENS

TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO
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