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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  lei  8.666/1993,  Art.  15,  CAPUT  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

14/02/2023
Outras Modalidades
6/2023 - OU
6/2023

Aquisição de alimentos da agricultura familiar para escolas e creche do municipio.

Participante: Associação de Agricultores Familiares de Lages - AGRIILAGES

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade

, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00

2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 29,00 14.500,00

3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima
qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

400,000 KG 21,00 8.400,00

4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,
fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

200,000 KG 4,92 984,00

5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado
com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer

500,000 KG 13,33 6.665,00
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lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa

qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

50,000 MÇS 13,00 650,00

13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra
com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou
amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

100,000 KG 5,75 575,00

14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00

15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00

16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00

17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor
e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar

150,000 KG 12,30 1.845,00
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acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,

livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg

450,000 KG 30,00 13.500,00

24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima
qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos
utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Embalagem de 1 kg.
Transportada de forma adequada.

450,000 KG 33,00 14.850,00

25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo
de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 31,00 15.500,00

26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene
e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

500,000 KG 27,00 13.500,00

27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e

500,000 KG 32,00 16.000,00
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outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau

máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer
lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

200,000 KG 3,30 660,00

33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de
forma adequada.

1.000,0 KG 7,00 7.000,00

34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

40,000 KG 5,00 200,00

35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência
firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

180,000 KG 3,30 594,00

36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre
400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO

ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

2.000,0 L 16,00 32.000,00

43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem
corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

500,000 L 16,00 8.000,00

44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

150,000 KG 6,00 900,00

45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

1.500,0 KG 8,45 12.675,00

46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As
massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto

500,000 KG 26,00 13.000,00
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deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de

primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

150,000 KG 9,00 1.350,00

51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em
média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro
no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção
Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

600,000 DZ 9,00 5.400,00

52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

2.000,0 KG 14,00 28.000,00

53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

2.000,0 KG 18,00 36.000,00

54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO
INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem

500,000 KG 19,00 9.500,00
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conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão

ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00

60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem
sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com
indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

300,000 KG 21,00 6.300,00

63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª
qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

200,000 KG 39,00 7.800,00

64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas roxas sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.

200,000 UN 5,00 1.000,00

65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300

150,000 KG 5,00 750,00
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gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -

Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

69 Uva Niágara rosada - Uva Niágara rosada boa qualidade, tamanho e
cor uniforme, com polpa firme, isenta de enfermidades, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

300,000 KG 10,00 3.000,00

Total do Participante: 458.470,00

Participante: COPAVIDI - Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê

1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade
, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00

2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 29,00 14.500,00

3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima
qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

400,000 KG 21,00 8.400,00

4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,
fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

200,000 KG 4,92 984,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado

com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

500,000 KG 13,33 6.665,00

6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa
qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

50,000 MÇS 13,00 650,00

13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra
com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou
amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

100,000 KG 5,75 575,00

14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00

15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00

16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor

e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

150,000 KG 12,30 1.845,00

18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg

450,000 KG 30,00 13.500,00

24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima
qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos
utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Embalagem de 1 kg.
Transportada de forma adequada.

450,000 KG 33,00 14.850,00

25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo
de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 31,00 15.500,00

26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene

500,000 KG 27,00 13.500,00
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e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,

íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

500,000 KG 32,00 16.000,00

28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer
lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

200,000 KG 3,30 660,00

33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de
forma adequada.

1.000,0 KG 7,00 7.000,00

34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

40,000 KG 5,00 200,00

35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência
firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

180,000 KG 3,30 594,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre

400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00

37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO
ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

2.000,0 L 16,00 32.000,00

43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem
corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

500,000 L 16,00 8.000,00

44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

150,000 KG 6,00 900,00

45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

1.500,0 KG 8,45 12.675,00

46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As

500,000 KG 26,00 13.000,00
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massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto
deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de

primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

150,000 KG 9,00 1.350,00

51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em
média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro
no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção
Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

600,000 DZ 9,00 5.400,00

52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

2.000,0 KG 14,00 28.000,00

53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia

2.000,0 KG 18,00 36.000,00



Página: 14 / 58

de higiene e consistência adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO

INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

500,000 KG 19,00 9.500,00

55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00

60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem
sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com
indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

300,000 KG 21,00 6.300,00

63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª
qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

200,000 KG 39,00 7.800,00

64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas roxas sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou

200,000 UN 5,00 1.000,00
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mecânica que afete a aparência.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando

grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300
gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

150,000 KG 5,00 750,00

66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -
Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

69 Uva Niágara rosada - Uva Niágara rosada boa qualidade, tamanho e
cor uniforme, com polpa firme, isenta de enfermidades, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

300,000 KG 10,00 3.000,00

Total do Participante: 458.470,00

Participante: Fatima Aparecida Farias Pereira

1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade
, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00

2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 29,00 14.500,00

3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima
qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

400,000 KG 21,00 8.400,00

4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,
fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que

200,000 KG 4,92 984,00
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afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado

com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

500,000 KG 13,33 6.665,00

6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa
qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

50,000 MÇS 13,00 650,00

13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra
com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou
amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

100,000 KG 5,75 575,00

14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00

15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,

unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00

17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor
e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

150,000 KG 12,30 1.845,00

18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg

450,000 KG 30,00 13.500,00

24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima
qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos
utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Embalagem de 1 kg.
Transportada de forma adequada.

450,000 KG 33,00 14.850,00

25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo
de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 31,00 15.500,00

26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos

500,000 KG 27,00 13.500,00
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naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene
e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,

íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

500,000 KG 32,00 16.000,00

28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer
lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

200,000 KG 3,30 660,00

33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de
forma adequada.

1.000,0 KG 7,00 7.000,00

34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

40,000 KG 5,00 200,00

35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência
firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de

180,000 KG 3,30 594,00
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enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre

400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00

37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO
ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

2.000,0 L 16,00 32.000,00

43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem
corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

500,000 L 16,00 8.000,00

44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

150,000 KG 6,00 900,00

45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas

1.500,0 KG 8,45 12.675,00
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ou defeitos na casca.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não

fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As
massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto
deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

500,000 KG 26,00 13.000,00

47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

150,000 KG 9,00 1.350,00

51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em
média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro
no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção
Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

600,000 DZ 9,00 5.400,00

52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

2.000,0 KG 14,00 28.000,00

53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que

2.000,0 KG 18,00 36.000,00
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utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO

INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

500,000 KG 19,00 9.500,00

55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00

60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem
sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com
indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

300,000 KG 21,00 6.300,00

63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª
qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

200,000 KG 39,00 7.800,00

64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas roxas sem traços de

200,000 UN 5,00 1.000,00
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descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando

grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300
gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

150,000 KG 5,00 750,00

66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -
Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

69 Uva Niágara rosada - Uva Niágara rosada boa qualidade, tamanho e
cor uniforme, com polpa firme, isenta de enfermidades, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

300,000 KG 10,00 3.000,00

Total do Participante: 458.470,00

Participante: Idefonso Amaro Maciel

1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade
, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00

2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 29,00 14.500,00

3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima
qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

400,000 KG 21,00 8.400,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,

fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

200,000 KG 4,92 984,00

5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado
com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

500,000 KG 13,33 6.665,00

6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa
qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

50,000 MÇS 13,00 650,00

13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra
com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou
amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

100,000 KG 5,75 575,00

14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,

insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00

16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00

17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor
e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

150,000 KG 12,30 1.845,00

18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg

450,000 KG 30,00 13.500,00

24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima
qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos
utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Embalagem de 1 kg.
Transportada de forma adequada.

450,000 KG 33,00 14.850,00

25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo
de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,

500,000 KG 31,00 15.500,00
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data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,

íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene
e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

500,000 KG 27,00 13.500,00

27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

500,000 KG 32,00 16.000,00

28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer
lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

200,000 KG 3,30 660,00

33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de
forma adequada.

1.000,0 KG 7,00 7.000,00

34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,

40,000 KG 5,00 200,00
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flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência

firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

180,000 KG 3,30 594,00

36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre
400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00

37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO
ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

2.000,0 L 16,00 32.000,00

43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem
corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

500,000 L 16,00 8.000,00

44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

150,000 KG 6,00 900,00

45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,

1.500,0 KG 8,45 12.675,00
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transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não

fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As
massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto
deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

500,000 KG 26,00 13.000,00

47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

150,000 KG 9,00 1.350,00

51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em
média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro
no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção
Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

600,000 DZ 9,00 5.400,00

52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,

2.000,0 KG 14,00 28.000,00
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data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro

produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

2.000,0 KG 18,00 36.000,00

54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO
INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

500,000 KG 19,00 9.500,00

55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00

60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem
sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com
indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

300,000 KG 21,00 6.300,00

63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª 200,000 KG 39,00 7.800,00
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qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,

com folhas roxas sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.

200,000 UN 5,00 1.000,00

65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300
gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

150,000 KG 5,00 750,00

66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -
Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

69 Uva Niágara rosada - Uva Niágara rosada boa qualidade, tamanho e
cor uniforme, com polpa firme, isenta de enfermidades, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

300,000 KG 10,00 3.000,00

Total do Participante: 458.470,00

Participante: Luiza Bazzo Tives

1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade
, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00

2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 29,00 14.500,00

3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima
qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos

400,000 KG 21,00 8.400,00
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certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,

fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

200,000 KG 4,92 984,00

5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado
com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

500,000 KG 13,33 6.665,00

6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa
qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

50,000 MÇS 13,00 650,00

13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra
com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou
amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

100,000 KG 5,75 575,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno

transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00

15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00

16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00

17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor
e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

150,000 KG 12,30 1.845,00

18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg

450,000 KG 30,00 13.500,00

24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima
qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos
utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Embalagem de 1 kg.
Transportada de forma adequada.

450,000 KG 33,00 14.850,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo

de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 31,00 15.500,00

26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene
e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

500,000 KG 27,00 13.500,00

27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

500,000 KG 32,00 16.000,00

28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer
lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

200,000 KG 3,30 660,00

33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de
forma adequada.

1.000,0 KG 7,00 7.000,00

34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de

40,000 KG 5,00 200,00
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enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência

firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

180,000 KG 3,30 594,00

36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre
400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00

37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO
ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

2.000,0 L 16,00 32.000,00

43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem
corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

500,000 L 16,00 8.000,00

44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,

150,000 KG 6,00 900,00
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devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,

ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

1.500,0 KG 8,45 12.675,00

46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As
massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto
deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

500,000 KG 26,00 13.000,00

47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

150,000 KG 9,00 1.350,00

51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em
média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro
no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção
Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

600,000 DZ 9,00 5.400,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro

produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

2.000,0 KG 14,00 28.000,00

53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

2.000,0 KG 18,00 36.000,00

54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO
INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

500,000 KG 19,00 9.500,00

55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00

60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem
sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com

300,000 KG 21,00 6.300,00
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indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª

qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

200,000 KG 39,00 7.800,00

64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas roxas sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.

200,000 UN 5,00 1.000,00

65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300
gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

150,000 KG 5,00 750,00

66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -
Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

69 Uva Niágara rosada - Uva Niágara rosada boa qualidade, tamanho e
cor uniforme, com polpa firme, isenta de enfermidades, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

300,000 KG 10,00 3.000,00

Total do Participante: 458.470,00

Participante: MAYCON JACKSON BATISTA

1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade
, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00

2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia

500,000 KG 29,00 14.500,00
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de higiene e consistência adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima

qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

400,000 KG 21,00 8.400,00

4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,
fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

200,000 KG 4,92 984,00

5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado
com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

500,000 KG 13,33 6.665,00

6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa
qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

50,000 MÇS 13,00 650,00

13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra
com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou
amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão

100,000 KG 5,75 575,00
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de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno

transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00

15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00

16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00

17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor
e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

150,000 KG 12,30 1.845,00

18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg

450,000 KG 30,00 13.500,00

24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima
qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos
utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser

450,000 KG 33,00 14.850,00
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plástico transparente, lacrada e com indicação de peso, data de
validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.
Embalagem de 1 kg. Transportada de forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo

de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 31,00 15.500,00

26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene
e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

500,000 KG 27,00 13.500,00

27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

500,000 KG 32,00 16.000,00

28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer
lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

200,000 KG 3,30 660,00

33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de

1.000,0 KG 7,00 7.000,00
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forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no

tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

40,000 KG 5,00 200,00

35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência
firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

180,000 KG 3,30 594,00

36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre
400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00

37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO
ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

2.000,0 L 16,00 32.000,00

43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem
corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia

500,000 L 16,00 8.000,00
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de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de

fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

150,000 KG 6,00 900,00

45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

1.500,0 KG 8,45 12.675,00

46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As
massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto
deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

500,000 KG 26,00 13.000,00

47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

150,000 KG 9,00 1.350,00

51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em
média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro
no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção

600,000 DZ 9,00 5.400,00
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Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro

produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

2.000,0 KG 14,00 28.000,00

53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

2.000,0 KG 18,00 36.000,00

54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO
INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

500,000 KG 19,00 9.500,00

55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00

60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00



Página: 43 / 58

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem

sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com
indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

300,000 KG 21,00 6.300,00

63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª
qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

200,000 KG 39,00 7.800,00

64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas roxas sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.

200,000 UN 5,00 1.000,00

65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300
gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

150,000 KG 5,00 750,00

66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -
Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

Total do Participante: 455.470,00

Participante: SANDRA APARECIDA FELIPE DA SILVA

1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade
, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00

2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem

500,000 KG 29,00 14.500,00
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deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima

qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

400,000 KG 21,00 8.400,00

4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,
fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

200,000 KG 4,92 984,00

5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado
com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

500,000 KG 13,33 6.665,00

6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa
qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

50,000 MÇS 13,00 650,00

13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra
com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou

100,000 KG 5,75 575,00
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amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno

transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00

15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00

16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00

17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor
e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

150,000 KG 12,30 1.845,00

18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg

450,000 KG 30,00 13.500,00

24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima
qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos

450,000 KG 33,00 14.850,00
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utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Embalagem de 1 kg.
Transportada de forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo

de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 31,00 15.500,00

26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene
e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

500,000 KG 27,00 13.500,00

27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

500,000 KG 32,00 16.000,00

28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer
lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

200,000 KG 3,30 660,00

33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou

1.000,0 KG 7,00 7.000,00
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mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de
forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no

tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

40,000 KG 5,00 200,00

35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência
firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

180,000 KG 3,30 594,00

36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre
400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00

37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO
ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

2.000,0 L 16,00 32.000,00

43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem
corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e

500,000 L 16,00 8.000,00
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ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de

fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

150,000 KG 6,00 900,00

45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

1.500,0 KG 8,45 12.675,00

46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As
massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto
deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

500,000 KG 26,00 13.000,00

47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

150,000 KG 9,00 1.350,00

51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em
média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro

600,000 DZ 9,00 5.400,00
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no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção
Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro

produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

2.000,0 KG 14,00 28.000,00

53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

2.000,0 KG 18,00 36.000,00

54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO
INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

500,000 KG 19,00 9.500,00

55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00

60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem

sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com
indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

300,000 KG 21,00 6.300,00

63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª
qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

200,000 KG 39,00 7.800,00

64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas roxas sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.

200,000 UN 5,00 1.000,00

65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300
gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

150,000 KG 5,00 750,00

66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -
Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

69 Uva Niágara rosada - Uva Niágara rosada boa qualidade, tamanho e
cor uniforme, com polpa firme, isenta de enfermidades, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

300,000 KG 10,00 3.000,00

Total do Participante: 458.470,00

Participante: VANDERLEI FERREIRA

1 Bolacha de pão de mel - Bolacha de pão de mel de ótima qualidade
, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso,
data de validade e ingredientes descritos e valores nutricionais.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

250,000 KG 47,00 11.750,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
2 BOLO DE FUBÁ - BOLO DE FUBÁ - Bolo de ótima qualidade , íntegro

produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 29,00 14.500,00

3 PÃO CASEIRO DE MILHO - PÃO CASEIRO DE MILHO - Pão ótima
qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

400,000 KG 21,00 8.400,00

4 ABOBRINHA - ABOBRINHA - casca lisa, livre de fungos, íntegra,
fresca, sem partes escuras ou amolecidas.  não deverá apresentar
coloração não característica, e não deverá estar murcho. não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Não serão aceitas peças murchas, com
achaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada

200,000 KG 4,92 984,00

5 Aipim descascado congelado - Aipim descascado limpo e congelado
com aroma e cor da espécie e variedade, estar  livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais, sujidades e insetos, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada e armazenada de forma adequada.

500,000 KG 13,33 6.665,00

6 CEBOLA DE CABEÇA - CEBOLA DE CABEÇA Produto de boa
qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras,
apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto
transportado adequadamente.

750,000 KG 9,50 7.125,00

7 CHUCHU - Chuchu verde comum, safra 2003, de 1ª qualidade,
embalado em pacotes com capacidade  para 1kg cada.

400,000 KG 4,00 1.600,00

8 Feijão Preto - Feijão Preto, safra 2.001 1ª qualidade, em pacote
plástico com capacidade para 5 Kg, data de empacotamento
máximo de 30 dias.

1.000,0 KG 13,00 13.000,00

9 MORANGA CABUTIÁ - MORANGA CABUTIÁ deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca.

250,000 KG 4,00 1.000,00

10 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE - , limpo, sem as folhas
externas, selecionado, livre de fungos, consistência firme, peso
médio por cabeça 2 Kg

300,000 UN 4,00 1.200,00

11 TOMATE - Tomate  fresco - embalado em embalagem plástica com
capacidade para 1kg cada de 1ª qualidade.

1.000,0 KG 9,00 9.000,00

12 Agrião em maço 250g - Agrião em maço 250g, com folhas verde-
escuras, íntegras e frescas, com talos longos e firmes, não deverá
apresentar coloração não característica, não estar murcho ou com
as folhas amolecidas, deverá estar livre de fungos, sem partes
escuras ou amolecidas, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado

50,000 MÇS 13,00 650,00
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em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
13 Acelga. - Acelga maço 400g  livre de fungos, com folhas íntegra

com talos longos e firmes, fresca, sem partes escuras ou
amolecidas, não deverá apresentar coloração não característica, e
não deverá estar murcho. não estar danificado por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
aceitas peças murchas, com rachaduras,perfurações, cortes, mofos
e partes podres. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes
em pacotes. Transportada de forma adequada

100,000 KG 5,75 575,00

14 Agnolini. - Agnolini tipo massa, a embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade,
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. A embalagem deve conter 1kg.
Transportada de forma adequada.

150,000 KG 49,00 7.350,00

15 Alecrim - Alecrim em maço de 200g, fresco, livre de enfermidades,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

20,000 KG 8,65 173,00

16 Alface. - Alface com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
unidades pesando aproximadamente 300g cada, fresca, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e unidade externa anormal, sujidades e
larvas. Transportada de forma adequada.

600,000 KG 3,00 1.800,00

17 Alho. - Alho em cabeça graúda; novo, com o tamanho, aroma, sabor
e cor próprios da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes em pacotes com 250g. Deve conter etiqueta de
identificação e validade. Transportada de forma adequada.

150,000 KG 12,30 1.845,00

18 Batata doce. - Batata doce tamanho médio, lavada, selecionada,
livre de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas
esverdeadas, isenta de sujidades, em perfeito estado de
conservação e maturação. Transportada de forma adequada.

1.200,0 KG 6,65 7.980,00

19 BATATA INGLESA 1 - BATATA INGLESA 1 - , lavada, graúda,
selecionada, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de
germinação, sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades, em
perfeito estado de conservação e maturação.

2.300,0 KG 7,75 17.825,00

20 Batata salsa deverá ser procedente de espécimes - Batata salsa
deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres.

300,000 KG 11,30 3.390,00

21 Beterraba. - Beterraba de primeira qualidade isenta de sujidades e
substâncias terrosas. Transportada de forma adequada.

500,000 KG 5,30 2.650,00

22 Bolacha caseira de amendoim. - BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM
De ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais.  Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Embalagem de 1kg.

450,000 KG 30,00 13.500,00

23 Bolacha caseira de araruta. - BOLACHA CASEIRA DE ARARUTA De
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados.Em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência

450,000 KG 30,00 13.500,00
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adequada. Embalagem de 1kg

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
24 Bolacha caseira de fubá.. - Bolacha caseira de fubá de ótima

qualidade, integra produzida de forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos
utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Embalagem de 1 kg.
Transportada de forma adequada.

450,000 KG 33,00 14.850,00

25 BOLO DE CENOURA INTEGRAL - BOLO DE CENOURA INTEGRAL - Bolo
de ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

500,000 KG 31,00 15.500,00

26 Bolo nega maluca. - BOLO NEGA MALUCA- Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene
e consistência adequada. Cada embalagem deve conter 1kg.

500,000 KG 27,00 13.500,00

27 Bolo tipo cuca. - BOLO TIPO CUCA - Bolo de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Cada embalagem deve conter
1kg.

500,000 KG 32,00 16.000,00

28 Brócolis chinês. - Brocolis Chines frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor (verde) da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Cada unidade deve
conter de 250 à 350g.

450,000 KG 7,00 3.150,00

29 Brócolis ramoso - Brócolis ramoso fresco, de tamanho médio, de
250 a 350g. Aroma e cor (verde) da espécie e variedades, estar
livre de enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidos mofos, partes podres e amareladas. Transporte de forma
adequada.

300,000 KG 5,43 1.629,00

30 Capim cidreira. - Capim cidreira em maço de 150g, fresco, livre de
enfermidades, insetos e sujidades, provenientes da natureza,
produtos químicos, animais e insetos.

50,000 KG 9,00 450,00

31 CAQUI CAFÉ - CAQUI CAFÉ fresco, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

100,000 KG 6,50 650,00

32 Cebolinha/Salsa - Cebolinha/Salsa maço de 200g, folhas de cor
verde, de primeira qualidade, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos
firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
comleta do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer

200,000 KG 3,30 660,00
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lesão física ou mecânica. Transportada conforme legislação vigente.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
33 Cenoura. - Cenoura frescos ter atingido o grau máximo no tamanho,

aroma e cor da espécie e variedade, livres de enfermidade
provenientes da natureza, produtos químicos, animais, sujidades e
inseto, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, cortes, mofos e podres. Transporte de
forma adequada.

1.000,0 KG 7,00 7.000,00

34 Chicória. - CHICÓRIA Frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, livres de enfermidades
provenientes da natureza, produtos químicos, animais e insetos,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos
perfurações,cortes, mofos, partes podres e escuras. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes em pacotes.
Transportada de forma adequada. Maços de 300g

40,000 KG 5,00 200,00

35 Couve manteiga. - Couve manteiga fresca, íntegra, consistência
firme.estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, livres de
enfermidades provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência.  Maços de
200g

180,000 KG 3,30 594,00

36 Couve flor. - Couve flor de primeira qualidade, tamanho médio entre
400 a 500g, cabeças redondas, de coloração branca e compacta,
firme, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Iento
de ujidade, insetos parasitas e larvas.

400,000 KG 6,00 2.400,00

37 DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM INSPEÇÃO
ótima - DOCE DE FRUTAS ARTESANAL DIVERSOS SABORES COM
INSPEÇÃO ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser plástico transparente, lacrada e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

150,000 KG 25,00 3.750,00

38 Esfirra de carne e frango integral. - Esfirra de carne e frango
integral de ótima qualidade, integra produzido de forma artesanal e
que utilizam de insumos naturais, em conservantes, corantes e
outros aditivo utilizados no industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser polipropileno transparente, lacrada e com indicação do
peso, data de validade e ingredientes descritos e valores
nutricionais. Apresentando garantia de higiene e consistência
adequada. Deve ser entregue congelado a -18ºC. Transporte de
forma adequada.

100,000 KG 68,00 6.800,00

39 Espinafre. - Espinafre maços de 300g, fresco; de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, isento de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, produto sujeito a verificação no
ato de entrega

100,000 KG 4,00 400,00

40 Feijão carioca. - Feijão carioca grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Embalagem plástica
transparente com 05kg

150,000 KG 11,00 1.650,00

41 Hortelã. - Hortelã em maço de 200g, fresco, livre de enfermidade,
insetos e sujidades, provenientes da natureza, produtos químicos,
animais e insetos.

50,000 KG 16,00 800,00

42 Iogurte artesanal diversos sabores - Iogurte artesanal diversos
sabores com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação do peso, data de validade e

2.000,0 L 16,00 32.000,00
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ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada. Transporte de forma
adequada.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
43 Iogurte artesanal natural - Iogurte artesanal natural sem sabor, sem

corante. Com serviço de inspeção. A embalagem deve ser em balde
de 3,6L, lacrada e com indicação de peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consist\~encia adequada. Transporte de forma
adequada.

500,000 L 16,00 8.000,00

44 LIMÃO - LIMÃO Galego de primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo.

150,000 KG 6,00 900,00

45 MAÇA - MAÇÃ procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas
ou defeitos na casca.

1.500,0 KG 8,45 12.675,00

46 MACARRÃO CASEIRO Produto - MACARRÃO CASEIRO Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, semolina
ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de ovos. As
massas devem ser preparadas a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas. A massa
alimentícia com ovos deve apresentar a designação massa com
ovos. Aspecto próprio de cor bege ou levemente amarelada, odor,
consistência e sabor próprio. A embalagem individual do produto
deverá ser de saco de polipropileno ou polietileno, atóxico,
transparente, resistente, devidamente vedado, com peso liquido e
valores nutricionais e ingredientes descritos.

500,000 KG 26,00 13.000,00

47 Manteiga. - Manteiga embalagem 200g. Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, embalagens retangulares com
dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, serviço
de inspeção. Validade de até 4 meses após a data de entrega.
Transporte de forma adequada.

200,000 UN 19,00 3.800,00

48 MELANCIA Classificação/Características gerais: deverá ser pr -
Melancia -Classificação/Características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não
serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

500,000 KG 3,00 1.500,00

49 MILHO VERDE/ESPIGA SEM PALHA - MILHO VERDE/ESPIGA SEM
PALHA Milho verde em espiga, procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Espigas sem palha e sem cabelo do milho.

150,000 KG 10,00 1.500,00

50 Morango. - MORANGO IN NATURA deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua

150,000 KG 9,00 1.350,00
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aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na
casca. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.
Embalagens de 250g

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
51 Ovos - Ovos de galinha; vermelho ou branco, grande, pesando em

média de 50 a 55g, isentos de sujidades; não trincado; com registro
no Ministério da Agricultura ou serviço de inspeção; com Inspeção
Municipal; embalagem com procedência e prazo de validade de até
25 dias após data de entrega. O fornecedor se responsabiliza pela
troca do produto quando não atendida às solicitações. Transporte
de forma adequada.

600,000 DZ 9,00 5.400,00

52 Pão caseiro - Biscoito - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada. Embalagem com 1kg

2.000,0 KG 14,00 28.000,00

53 PÃO CASEIRO - PÃO CASEIRO Pão ótima qualidade , íntegro
produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.

2.000,0 KG 18,00 36.000,00

54 BISCOITO DE PÃO CASEIRO INTEGRAL - BISCOITO DE PÃO CASEIRO
INTEGRAL - Biscoito de ótima qualidade , íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados. Em estabelecimentos certificados e autorizados
pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de validade e
ingredientes descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

500,000 KG 19,00 9.500,00

55 PÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO DE CACHORRO QUENTE Pão
ótima qualidade , íntegro produzida de forma artesanal e que
utilizam de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos industrializados, em estabelecimentos
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem
deve ser plástico transparente com 10 unidades, lacrada e com
indicação do peso, data de validade e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

2.000,0 PCT 18,00 36.000,00

56 Pepino comum - Pepino comum de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser
bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com peso médio de 250g. Transporte de
forma adequada.

500,000 KG 4,00 2.000,00

57 PESSEGO - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

200,000 KG 5,00 1.000,00

58 PIMENTÃO procedente de espécimes vegetais genuínos - PIMENTÃO
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

59 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE consistência firme, casca lisa,
sem apresentar perfurações ou machucados, sem partes moles

200,000 KG 10,00 2.000,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
60 Pimentão vermelho - PIMENTÃO vermelho procedente de espécimes

vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres.

100,000 KG 12,00 1.200,00

61 Pinhão inteiro - Pinhão inteiro in natura, não brotados, sem
sujidades ou parasitos. Em sacos plásticos polipropileno, contendo
03 a 05kg.

300,000 KG 5,00 1.500,00

62 Pinhão moído - Pinhão moído descascado pré-cozido e moído, a
embalagem deve ser polipropileno transparente, lacrada e com
indicação do peso, data da validade e ingredientes descritos e
valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo 01 a 02kg. Com fiscalização da
vigilância sanitária.

300,000 KG 21,00 6.300,00

63 Queijo Inteiro - Queijo Inteiro embalagem tipo colonial de 1ª
qualidade data de fabricação no maximo de 30 dias. sendo
devidamente registrado com selo de qualidade.

200,000 KG 39,00 7.800,00

64 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas roxas sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem
a sua formação e a sua aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.

200,000 UN 5,00 1.000,00

65 Rúcula. - RUCULA de primeira qualidade, frescas, apresentando
grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da
espécie e variedade, maço pesando  aproximadamente 300
gramas, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

150,000 KG 5,00 750,00

66 Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan -
Tangerina/Bergamota/Mexerica/Pokan de boa qualidade, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Com
peso médio de 100 a 120g. Apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a superfície externa e no ponto de
consumo, produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

150,000 KG 5,00 750,00

67 TOMATE CEREJA - TOMATE CEREJA, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento
como podridão, dano, murcho, imaturo, passado e feridas.O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

100,000 KG 10,00 1.000,00

68 Tortei. - Tortei de ótima qualidade, integra produzido de forma
artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser polipropileno transparente,
lacrada  e com indicação de peso, data de validade e ingredientes
descritos e valores nutricionais. Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Embalagem contendo 1kg cada, congelado
a -18°C. Transporte de forma adequada.

100,000 KG 29,00 2.900,00

69 Uva Niágara rosada - Uva Niágara rosada boa qualidade, tamanho e
cor uniforme, com polpa firme, isenta de enfermidades, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

300,000 KG 10,00 3.000,00

Total do Participante: 458.470,00
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Total Geral:3.664.760,00

Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino
fundamental(PME - META 2

04.003.12.244.0003.2011.3.3.90.00.00 R$ 128.000,00

Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino
fundamental(PME - META 2

04.003.12.244.0003.2011.3.3.90.00.00 R$ 24.000,00

Manutenção da Alimentação Escolar -Pré Escolar(PME -
META 6(Estr 6.9)

04.003.12.244.0004.2141.3.3.90.00.00 R$ 115.000,00

Manutenção da Alimentação Escolar -Pré Escolar(PME -
META 6(Estr 6.9)

04.003.12.244.0004.2141.3.3.90.00.00 R$ 34.000,00

Manutenção da Alimentação Escolar - Creches(PME - META
1 -13)

04.003.12.244.0004.2142.3.3.90.00.00 R$ 120.000,00

Manutenção da Alimentação Escolar - Creches(PME - META
1 -13)

04.003.12.244.0004.2142.3.3.90.00.00 R$ 26.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

08 de Março de 2023Ponte Alta,


