
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PERIODICIDADE 

DA ENTREGA

VALOR 

UNIT
VALOR TOTAL

1

Banana Nanica – fresca, de primeira, em pencas, apresentando

tamanho, cor e conformação uniforme, em condições adequadas para

consumo imediato, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação,

o

transporte           e         a

conservação em condições adequadas para o consumo mediato e

imediato, devidamente acondicionadas em caixas    de    plástico  ou

embalagens.

2530 Kg 253 Kg/ Semanal R$ 4,54 R$ 11.486,20

2

Goiaba Vermelha - fresca, de primeira, apresentando tamanho, cor e

conformação uniforme, em condições adequadas para consumo

imediato, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação,

 o

transporte           e         a

conservação em condições adequadas para o consumo mediato e

imediato  e devidamente acondicionadas em

caixas de plástico ou embalagens.

2530 Kg 253 Kg/ Semanal R$ 5,51 R$ 15.433,00

3

Mexerica  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, parasitas e larvas. Deve ter atingido o grau máximo
no tamanho,   aroma   e   cor da
espécie e variedade.

1500 Kg 150 Kg/ Semanal R$ 5,51 R$ 8.265,00

4

Chips de banana e mandioca salgada, pacote 50g. Produto obtido da

desidratação da banana ou mandioca organica por meio da fritura em

gordura vegetal de preferencia: girassol, palma, amendoim, sem

adição de conservantes. Embalagem individual de 50g contendo a

identificação do produto, nome do fabricante, validade, data de

embalagem, peso liquido e informações nutricionais. O produto deve

ter concistência crocante e firme sem matérias vegetais estranhas,

mofo ou fragmentos     não comestíveis. Validade de

2 meses a partir da data de entrega.

14400 PCT 50G 1440 PCT/MÊS R$ 1,60 R$ 23.040,00

ANEXO II B – RELAÇÃO DE ITENS
EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA 02578/2019

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR

PROCESSO: 23439.000754.2019-33



Hortolândia - SP, 24 de junho de 2019.

Nutricionista


