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1

Banana Prata extra in natura, com grau de maturação adequado

 para o consumo, procedentes de espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

DZ 871  R$  13,75 11.976,25R$       R$    7,93  R$     6.907,03 R$ 10,84  R$           9.441,64 

2

Maçã nacional in natura extra, sem apresentar avarias

 de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, com grau de maturação 

adequado para o consumo, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 600  R$    9,73 5.838,00R$         R$  11,61  R$     6.966,00 R$ 10,67  R$           6.402,00 

3

Mamão Papaia in natura extra, apresentando 

maturação média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

KG 686  R$    8,97 6.153,42R$         R$    7,87  R$     5.398,82 R$ 8,42  R$           5.776,12 

4

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente

 de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 900  R$    9,50 8.550,00R$         R$    9,75  R$     8.775,00 R$ 9,63  R$           8.667,00 

5

Carirú in natura extra, com coloração verde escuro,  

frescas, separados em maços padronizados, procedente de espécies genuínas e 

sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas. 

MAÇO 435  R$    3,82 1.661,70R$         R$    7,77  R$     3.379,95 R$ 5,80  R$           2.523,00 

6

Cheiro Verde in natura extra, com coloração verde

 escuro, fresco, separados em maços padronizados, procedente de espécies 

genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica e biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas.                                                     

MAÇO 840  R$    6,00 5.040,00R$         R$  10,62  R$     8.920,80 R$ 8,31  R$           6.980,40 

7

Feijão Verde in natura extra, com coloração verde escuro, 

fresco, separados em maços padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. 

Isento de lesões de origem física, mecânica e biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas. 

MAÇO 420  R$  22,30 9.366,00R$         R$    1,63  R$        684,60 R$ 11,97  R$           5.027,40 

8

Repolho branco in natura extra, fresco, firme, odor 

característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 840  R$    3,99 3.351,60R$         R$    5,94  R$     4.989,60 R$ 4,97  R$           4.174,80 

9

Limão in natura extra, procedente de espécie genuína e

 sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 420  R$    4,55 1.911,00R$         R$    6,68  R$     2.805,60 R$ 5,62  R$           2.360,40 

10

Couve manteiga extra, fresca, limpa, 

com coloração verde escuro, separados em maços padronizados, proceder de 

espécies genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. 

MAÇO 840  R$    5,56 4.670,40R$         R$  10,71  R$     8.996,40 R$ 8,14  R$           6.837,60 

11

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, procedente

 de espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. 

Isento de brotos, lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 900  R$    5,57 5.013,00R$         R$    7,11  R$     6.399,00 R$ 6,34  R$           5.706,00 

12

Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades

 firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 900  R$  10,75 9.675,00R$         R$    9,75  R$     8.775,00 R$ 10,25  R$           9.225,00 

13

Beterraba extra AA, in natura, procedente de espécies

 genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme. Isento de broto, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 300  R$    6,49 1.947,00R$         R$    9,42  R$     2.826,00 R$ 7,96  R$           2.388,00 

14

Batata inglesa especial, in natura, extra AA,

 com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de 

espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas, sem manchas esverdeadas e livre de broto. 

KG 840  R$    8,23 6.913,20R$         R$    9,42  R$     7.912,80 R$ 8,83  R$           7.417,20 

15

Alface lisa de 1ª qualidade, extra, coloração verde,

 frescos, folhas firmes, limpas e brilhantes e separados em maços padronizados, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem físicas, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas, larvas. 

MAÇO 420  R$    6,10 2.562,00R$         R$    6,68  R$     2.805,60 R$ 6,39  R$           2.683,80 

16

Pimentão in natura, verde brilhante, fresco, procedente

 de espécie genuína e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

KG 540  R$  11,49 6.204,60R$         R$  13,84  R$     7.473,60 R$ 12,67  R$           6.841,80 

17
Pimentinha Verde in natura, verde brilhante, fresca.

 Isenta de fungos, limpas, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem resistente 

e transparente plásticos e limpos  

KG 360  R$  18,88 6.796,80R$         R$  13,84  R$     4.982,40 R$ 16,36  R$           5.889,60 

18
Pepino in natura, graúdo, novo, de 1° qualidade, acondicionando em embalagem 

resistente e transparente plásticos e limpos. Devem estar frescos, íntegras, sem 

traço de descoloração ou manchas. 

KG 540 5,26R$     2.840,40R$        9,42R$      R$     5.086,80 R$ 7,34  R$           3.963,60 

 R$       102.305,36 
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