
1 300 KG

Abacaxi: fruto colhido maduro, o que é indicado quando a malha
do fruto estiver aberta; o padrão desejado são frutos com peso
acima de 1 kg um quilograma), firmes sem manchas ou lesão de
fito- parasitas e queima pelo sol, sem danos físicos ou mecânicos
causados pelo manuseio e transporte, e sem resíduo de
agrotóxico. A entrega de frutos inteiros, a granel e transportados
em caixa plástica retornável.

R$ 5,69 R$ 3,99 R$ 2,99 R$ 4,22 R$ 1.266,00

2 3.045 KG

Abóbora vermelha: fruto fresco e com grau de maturação
completa. Apresentar cor de polpa inteira, odor agradável,
consistência firme, sem defeitos e danos físicos ou mecânico
causados pelo manuseio e transporte. A entrega deverá ser
realizada preferencialmente no dia da colheita.

R$ 2,99 R$ 2,30 R$ 3,49 R$ 2,93 R$ 8.921,85

3 1.090 KG

Abobrinha: fruto fresco e com grau de maturação completa.
Apresentar cor de polpa inteira, odor agradável, consistência firme,
sem defeitos e danos físicos ou mecânico causados pelo
manuseio e transporte. A entrega deverá ser realizado a
preferencialmente no dia da colheita.

R$ 5,99 R$ 7,50 R$ 7,99 R$ 7,16 R$ 7.804,40

4 2.450 KG

Aipim: Raiz colhida de 8 (oito) meses a 1 (um) ano de Cultivo, com
desenvolvimento ainda tenro e macio, casca de fácil soltura, sem
fibras, inteira e íntegras, selecionada de primeira qualidade,
apresentando odor agradável, consistência firme, lavadas e seca a
sombra, sem defeito e danos físicos ou mecânicos causados pelo
manuseio e transporte. A entrega do produto deverá ser realizada
em caixas plástica retornável, e preferencialmente no dia da
colheita.

R$ 1,99 R$ 2,49 R$ 2,49 R$ 2,32 R$ 5.684,00

5 4.235 KG

Alface: Com folhas firmes, viçosas e de cor verde brilhante, de
tamanho uniforme e típico da variedade, sem lesões por fito-
parasitas e sem terra aderida a superfície, sem defeitos e danos
físicos ou mecânico causados pelo manuseio e transporte. A
entrega do produto deverá ser realizada em caixa plástica
retornável e preferencialmente no dia da colheita. 

R$ 1,39 R$ 2,99 R$ 1,49 R$ 1,96 R$ 8.300,60

6 280 KG

Almeirão com folhas firmes, viçosas e de cor verde brilhante, de
tamanho uniforme e típico da variedade, sem lesões por fito-
parasitas e sem terra aderida a superfície, sem defeitos e danos
físicos ou mecânico causados pelo manuseio e transporte. A
entrega do produto deverá ser realizada em caixa plástica
retornável e preferencialmente no dia da colheita.

R$ 1,39 R$ 1,49 R$ 2,00 R$ 1,63 R$ 456,40

8 3.812 KG

Banana Prata: fruto colhido no pleno desenvolvimento, coloração
uniforme, não muito maduro e nem muito verde, sem manchas ou
lesão de fito-parasitas, sem danos físicos ou mecânico causados
pelo manuseio e transportes. A entrega em penca com frutos
inteiros.

R$ 3,49 R$ 4,49 R$ 3,49 R$ 3,82 R$ 14.561,84

9 1.800 KG

Banana da Terra: fruto colhido no pleno desenvolvimento,
coloração uniforme, não muito maduro e nem muito verde, sem
manchas ou lesão de fito-parasitas, sem danos físicos ou
mecânico causados pelo manuseio e transportes. A entrega em
penca com frutos inteiros.

R$ 3,89 R$ 4,75 R$ 7,49 R$ 5,38 R$ 9.684,00
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10 3.280 KG

Batata doce: raiz colhida com pleno desenvolvimento, de casca
branca, rosa ou roxa, selecionada de primeira qualidade, tamanho
grande ou médio, uniforme, inteira, lavada e seca à sombra. Sem
defeito, dano físico ou mecânico causado pelo manuseio e
transporte. A entrega do produto deverá ser realizada em caixa
plástica retornável, e preferencialmente no dia da colheita

R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,39 R$ 3,79 R$ 12.431,20

11 96 KG

Berinjela: Fruto colhido ainda imaturo, semente incipientes e
tenros (sem fibras), selecionados, coloração uniforme, firmes, sem
efeitos limpo sem mancha ou lesão de fito-parasitas, sem danos
físicos ou mecânicos causados pelo manuseio, queimada de sol e
transportes. A entrega do produto deverá ser realizada em caixa
ou Saco plástico, e preferencialmente no dia da colheita.

R$ 2,99 R$ 8,25 R$ 2,49 R$ 4,58 R$ 439,68

12 2.975 MOLHO

Cheiro verde com folhas firmes, viçosas e de cor verde brilhante,
de tamanho uniforme e típico da variedade, sem lesões por fito-
parasitas e sem terra aderida a superfície, sem defeitos e danos
físicos ou mecânicos causados pelo manuseio e transporte. 

R$ 1,39 R$ 1,49 R$ 1,49 R$ 1,46 R$ 4.343,50

13 1.834 PÉ

Chicória: Com folhas firmes, viçosas e de cor verde brilhante, de
tamanho uniforme e típico da variedade, sem lesões por fito-
parasitas e sem terra aderida a superfície, sem defeitos e danos
físicos ou mecânico causados pelo manuseio e transporte. A
entrega do produto deverá realizada em caixa plástica retornável e
preferencialmente no dia da colheita.

R$ 1,39 R$ 1,49 R$ 1,29 R$ 1,39 R$ 2.549,26

14 520 KG

Colorau artesanal: é o produto constituído pela mistura de fubá ou
farinha de mandioca com o urucum em pó, ou extrato oleoso de
urucum adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. O
produto deve estar de acordo com a legislação vigente, da
ANVISA. O colorífico deverá ser preparado com matérias primas
de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso.
Não poderá contar substancia estranhas a sua composição
normal.

R$ 16,89 R$ 16,90 R$ 22,68 R$ 18,82 R$ 9.786,40

15 2.585 MOLHO

Couve (folha) Folha inteira bem desenvolvidas, firmes, tamanho
médio, talo verde ou roxo, coloração uniforme e sem manchas ou
lesões ou podridão causados por fito-parasitas, limpas, sem danos
físicos ou mecânico causados pelo manuseio e transporte. A
entrega do produto deverá ser realizada em caixa plástica
retornável e preferencialmente no dia da colheita.

R$ 1,49 R$ 1,49 R$ 1,49 R$ 1,49 R$ 3.851,65

17 1.176 KG

Inhame: Rizoma lateral colhido com pelo desenvolvimento, com
tamanho e coloração uniforme, lavada e seca à sombra, sem
manchas ou lesão de fito-parasitas, sem danos físicos ou
mecânicos causados pelo manuseio e transporte. A entrega do
produto deverá ser realizada em caixa plástica retornável, e
preferencialmente no dia da colheita.

R$ 6,99 R$ 4,15 R$ 6,19 R$ 5,78 R$ 6.797,28

18 30.000 UNID.

* Iogurte de frutas com diversos sabores: Embalagem original,
garrafa plástica com 90 (noventa) grama ou 180 (cento e oitenta)
gramas. A característica do produto vem do leite, podendo conter
açúcar ou não, mel ou frutas. Apresentar validade com base
artesanal. De acordo com, a regulação da Anvisa.

2,99 2,99 2,79 R$ 3,79 R$ 113.700,00

19 96 KG

Jiló: Fruto colhido ainda imaturo, semente incipientes e tenros
(sem fibras), selecionados, coloração uniforme, firmes, sem efeitos
limpo sem mancha ou lesão de fito-parasitas, sem danos físicos
ou mecânicos causados pelo manuseio, queimada de sol e
transportes. A entrega do produto deverá ser realizada em caixa
ou saco plástico, e preferencialmente no dia da colheita. 

R$ 4,99 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 5,82 R$ 558,72



20 3.956 KG

Laranja Seleta: Fruto colhido no pleno desenvolvimento, coloração
uniforme, não muito maduro e nem muito verde, sem manchas, ou
lesão de fito-parasitas, sem danos físicos ou mecânicos causados
pelo manuseio e transportes e sem resíduos de agrotóxicos. A
entrega de frutos inteiros, a grana e transportado em caixa e
sacos. 

R$ 4,99 R$ 2,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 15.784,44

21 1.230 KG

Limão Taiti: Fruto colhido no peno desenvolvimento, coloração
uniforme, não muito maduro e nem muito verde, sem manchas, ou
lesão de fito-parasitas, sem danos físicos ou mecânicos causados
pelo manuseio e transportes e sem resíduos de agrotóxicos. A
entrega de frutos inteiros, a grana e transportado em caixa e
sacos.

R$ 2,99 R$ 3,89 R$ 3,99 R$ 3,62 R$ 4.452,60

22 960 KG

Maracujá: amadurecido, médio da espécie, com completa,
suculenta, nem muito maduro e nem muito verde, coloração de
casca uniforme, firme sem danos físicos ou mecânico causados
pelo manuseio e transporte, e sem resíduos de agrotóxicos. A
entrega de frutos inteiro, a granel, e transportado em caixa ou saco 
de plástico

R$ 9,99 R$ 11,99 R$ 7,36 R$ 9,78 R$ 9.388,80

23 824 KG

Pimentão verde tamanho grande da espécie, limpo, com casca sã,
sem rupturas, sem lesão física, integra com todas as partes
comestíveis aproveitáveis, isenta de matéria terrosa, raiz,
parasitas, livres de umidade e fragmentos estranho. Aspectos, cor
e sabor característicos do produto. Acondicionados em
embalagem resistente e transparente, com prazo de validade
semanal. A embalagem de plástico e limpo. 

R$ 5,99 R$ 7,20 R$ 7,99 R$ 7,06 R$ 5.817,44

24 128 KG

Quiabo Fruto colhido ainda imaturo, semente incipientes e tenros
(sem fibras), selecionados, coloração uniforme, firmes, sem efeitos
e limpo sem mancha ou lesão de fito-parasitas, sem danos físicos
ou mecânicos causados pelo manuseio, queimada de sol e
transportes. A entrega do produto deverá ser realizada em caixa
ou saco plástico, e preferencialmente no dia da colheita.

6,99 R$ 11,59 4,99 R$ 7,86 R$ 1.006,08

25 847 MOLHO

Rúcula folhas firmes, viçosas e de cor verde brilhante, de tamanho
uniforme e típico da variedade, sem lesões por fito-parasitas e
sem terra aderida a superfície, sem defeitos e danos físicos ou
mecânicos causados pelo manuseio e transporte. A entrega do
produto deverá ser realizada em caixa plástica retornável e
preferencialmente no dia da colheita.

1,99 R$ 1,49 1,29 R$ 1,59 R$ 1.346,73

26 3.360 KG

Tangerina Pokan fruto com maturação completa e ponto para
consumo ao natural, coloração e odor característico, firme, sem
manchas e lesão de fito-parasitas, sem danos físicos ou
mecânicos, causados pelo manuseio transportes. A entrega do
produto deverá ser realizada em caixa plástica retornável e
preferencialmente no dia da colheita.

R$ 5,99 R$ 5,25 R$ 2,59 R$ 4,61 R$ 15.489,60

R$ 264.422,47

* Ao item 18 - Iogurte de Frutas foram acrescidos 30% aos insumos, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o 
fornecimento do produto.Nesse sentido o produto passará de R$ 2,92 ( dois reais e noventa e dois centavos ) para R$ 3,79 ( três reais e setenta e nove centavos)

Supermercados Tinoco O. Miranda Mendonça Auto Serviços Ltda - CNPJ nº : 02.068.929/0001-88 - End: Rua Luiz Gomes,375 - Centro - Silva Jardim - RJ - 28.820-
000

TOTAL


