
 

ANEXO II 

PLANILHA DE PREÇOS A SEREM PAGOS 

 

..............................................., .......... de ......................... de 2015.  

 

 

 

........................................................................................... 

(Representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinar a ressalva acima) 

 

Item Quant. 
Total 

Unidade Descrição  Preço 

Médio 

1 1056 UNID. Abacaxi tipo pérola, alongado de cor verde escura, firme e sem partes 
amolecidas, com folhas aderidas na coroa. 

3,69 

2 1800 UNID. Alface crespa ou lisa verde, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpa, sem 
manchas ou picadas de insetos nas folhas. 

1,99 

3 453 KG Alho nacional com bulbo inteiro e são, sem grãos chochos, sem brotos. Com 
dentes graúdos e unidos. 

11,06 

4 3300 KG Banana prata, com grau médio de maturação, tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação, e conservação adequada para o consumo. Deve ser de 
boa qualidade. Sem manchas. 

2,94 

5 3580 KG Batata inglesa de 1ª qualidade, com tamanhos uniformes, com casca limpa sem 
cortes, rachaduras, bolores ou brotos 

2,70 

6 1400 KG Beterraba lisa de 1ª qualidade, com polpa intacta e limpa, com coloração e 
tamanho uniformes, típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na 
casca. 

2,47 

7 1262 KG Cebola seca com bulbo firme, com casca seca, sem brotamentos, sem feridas, 
sem áreas amolecidas e sem mofo. 

2,44 

8 1262 KG Cenoura de 1ª qualidade, lisa, de coloração uniforme, livre de rachaduras e 
brotos na casca. 

2,07 

9 5324 KG Laranja pêra firme, com casca lisa e fina, de colorido uniforme. 1,51 

10 
 

1134 KG Mamão formosa comum, com grau médio de maturação, sem bolores ou partes 
amolecidas. 

2,51 

11 1412 KG Mandioca cacau, enxuta de 1ª qualidade, sem casca 2,90 

12 2300 KG Maracujá de tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, 
deve estar ileso, sem rupturas ou pancadas na casca. 

3,55 

13 3712 KG Melancia firme com casca lustrosa, ao toque o som deve ser oco, com polpa rosa 
escura ou vermelha. 

1,64 

14 2612 KG Mexerica ponkan, primeira qualidade, coloração uniforme, casca intacta, com 
brilho, sem ferimentos e defeitos. 

2,83 

15 1600 KG Repolho verde, fresco, liso e firme de 1ª qualidade. 1,93 

16 1700 KG Tomate salada de coloração e tamanho uniformes, sem cortes ou partes 
amolecidas e boa qualidade. 

3,69 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA 

 

 

CEP: 38.840-000 – Estado de Minas Gerais 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Praça Nossa Senhora da Abadia, n
o
 38 – Centro 

CEP: 38840-000 – Telefax: (34)3851-2636 


