
 

 

Retificação do Termo de Referência 
 

Item 

 

Descrição 

 

Un 

 

Qtd 

 

Vlr Un 

  

Vlr total        

            

1 Abacaxi pérola: 1ª qualidade, apresentando grau de          

  maturação que permita suportar a manipulação o          

  transporte e a conservação em condições adequadas          

  para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e          

  larvas.  Un 450  R$ 6,43  R$ 2.893,50 

2 Abobrinha: 1ª qualidade, apresentando grau de          

  maturação que permita suportar a manipulação o          

  transporte e a conservação em condições adequadas          

  para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e          

  larvas.  Kg 500  R$ 3,49  R$ 1.748,33 

3 Alho: branco in natura de 1ª qualidade, sem réstia,          

  bulho interiço firme e intacto, sem lesões perfurações e      

Valor 

Correto 

23,43    

  cortes, tamanho e coloração uniformes, isentos          

  sujidades, parasitas e larvas.  Kg 200  R$ 70,29  R$ 4.686,00 

4 Batata tipo monalisa: 1ª qualidade, apresentando grau          

  de maturação que permita suportar a  manipulação o          

  transporte  e  a  conservação  em  condições  adequadas          

  para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e          

  larvas.  Kg 1400  R$ 3,43  R$ 4.802,00 

5 Batata  salsa:  1ª  qualidade,  apresentando  grau  de          

  maturação  que  permita  suportar  a  manipulação  o         

Valor 

Correto:4.333,50 

  transporte  e  a  conservação  em  condições  adequadas          

  para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e          

  larvas.  Kg 450  R$ 9,63  R$ 4.633,50 

6 Banana prata: 1ª qualidade,in natura, apropriada para      

Valor correto 

4,09    

  o consumo e que suporta transporte.  

Kg 3700 

 

R$ 12,29 

 

R$ 15.157,66        

7 Beterraba : 1ª qualidade, apresentando grau de          

  maturação que permita suportar a manipulação o          

  transporte e a conservação em condições adequadas–          

  para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e          

  larvas.  Kg 1020  R$ 3,54  R$ 3.617,60 

8 Cebola: branca, de primeira, com casca protetora,          

  apresentando grau de maturação que permita suportar a          

  manipulação, o transporte e a conservação em          

  condições adequadas para o consumo. Com ausência de          

  sujidade, parasitas e larvas.  Kg 350  R$ 3,49  R$ 1.223,83 

9 

 

 

Cenoura: 1ª qualidade, apresentando grau de        

 maturação que permita suportar a manipulação o        

 transporte e a conservação em condições adequadas        

 para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e        

 

larvas. 

 Kg 550 R$ 3,66 R$ 2.016,16  

10 Inhame japonês: 1ª qualidade, apresentando grau de        

 maturação que permita suportar a manipulação o        

 transporte e a conservação em condições adequadas        

 para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e        

 

larvas. 

 Kg 220 R$ 6,69 R$ 1.473,26  



 

11 Laranja pêra: 1ª qualidade, apresentando grau de        

 maturação que permita suportar a manipulação o     

Valor 

Correto  

5.860,80   

 transporte e a conservação em condições adequadas        

 para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e        

 larvas. Kg 1760 R$ 3,33 R$ 3.930,66  

12 Maçã nacional :1ª qualidade, apresentando grau de        

 maturação que permita suportar a manipulação o        

 transporte e a conservação em condições adequadas        

 para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e        

 larvas. Kg 380 R$ 6,89 R$ 2.620,73  

13 Mamão formoso :1ª qualidade, apresentando grau de        

 maturação que permita suportar a manipulação o     

Valor 

Correto  

2.114,07   

 transporte e a conservação em condições adequadas        

 para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e        

 larvas. Kg 380 R$ 5,56 R$ 2.620,73  

14 Melancia: 1ª qualidade, apresentando grau de        

 maturação que permita suportar a manipulação o        

 transporte e a conservação em condições adequadas        

 para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e        

 larvas. Kg 680 R$ 2,59 R$ 1.765,73  

15 Ovos: brancos de galinha, graúdo em ótimo estado de        

 conservação. Sem rachaduras ou quebrados.        

  Dz 860 R$ 5,93 R$ 5.102,66  

16 Repolho: 1ª qualidade, apresentando grau de        

 maturação que permita suportar a manipulação o        

 transporte e a conservação em condições adequadas        

 para o consumo, com ausência de sujidade, parasitas e        

 larvas. Kg 680 R$ 2,99 R$ 2.037,73  

17 Quiabo: 1ª qualidade, apresentando grau de maturação        

 que permita suportar a manipulação o transporte e a   

Valor Correto 

R$8,43 

 Valor 

Correto 

R$1.264,50   

 conservação em condições adequadas para o consumo,        

 com ausência de sujidade, parasitas e larvas. Kg 150 R$ 5,33 R$ 1.743,06  

18 Tomate: 1ª qualidade, apresentando grau de maturação        

 que permita suportar a manipulação o transporte e a        

 conservação em condições adequadas para o consumo,        

 com ausência de sujidade, parasitas e larvas. Kg 980 R$ 5,86 R$ 5.746,06  

 Total geral     R$  

         



 


