
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PERIODICIDADE 

DA ENTREGA

VALOR 

UNIT
VALOR TOTAL

1

MANDIOCA IN NATURA DESCASCADA–frescas de 

ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, 

aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado 

de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe 

alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidades, 

insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 

perfurações. Peso e tamanho padrão. Produto sujeito a 

verificação no ato da entrega.

600 Kg Semanal            4,43                    2.658,00 

2

MARACUJÁ AZEDO-De primeira, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e intactas, 

tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvidas, em condições adequadas para o 

consumo mediato e imediato. Isenta de enfermidades, 

material terroso, umidade externa anormal, sujidades, 

parasitas, larvas e corpos estranhos aderentes a casca, 

sem danos físicos e mecânicos, oriundo de manuseio e 

transporte. Tamanho médio e uniforme. Produto sujeito a 

verificação no ato da entrega.

500 Kg Semanal            8,13                    4.065,00 

3

PALMITO PUPUNHA ORGÂNICO – minimamente 

processado, cortado em rodelas. Frescos de ótima 

qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, 

aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado 

de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe 

alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidades, 

insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 

perfurações. Peso e tamanho padrão. Produto sujeito a 

verificação no ato da entrega.

700 Kg Semanal          13,57                    9.499,00 

4

SUCO DE UVA INTEGRAL 1 L- sem adição de água e 

conservantes. Embalagem tetra-pack ou vidro resistente. 

Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

1000 Litro Mensal          14,28                  14.280,00 

5

SUCO DE LARANJA INTEGRAL ORGÂNICO 1 L- sem 

adição de água e conservantes. Embalagem tetra-pack 

ou vidro resistente. Produto sujeito a verificação no ato 

da entrega.

1000 Litro Mensal          10,70                  10.700,00 
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