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Item1 300,000Quantidade KG Unid Abobrinha, produto de primeira qualidade,Especificação ________Marca 3,8500Preço Unit. Máximo 1.155,0000Total Preço Máximo integro, isentos de sujidades ou corpos estranhos que possam afetar sua aparência em embalagens plásticas de até 2kg (99-01-7677)2 800,000 KG Aipim, produto de primeira qualidade, ________ 6,6400 5.312,0000integro, sem casca, sem apresentar sujidade ou corpos estranhos, de ótimo cozimento, acondicionado em embalagens plásticas de 1 kg. (99-01-5076)3 800,000 UN Alface, folhas verdes, de primeira ________ 2,7700 2.216,0000qualidade, íntegro, isento de sujidades e corpos estranhos. Embalagem plástica por unidade. (99-01-5477)4 900,000 KG Batata doce, de primeira qualidade, ________ 3,5400 3.186,0000íntegro, isentos de sujidades ou corpos estranhos que possam afetar sua aparência. Embalagem plástica contendo 2 kg. (99-01-5478)5 5000,000 KG Batata inglesa, de primeira qualidade, ________ 3,7200 18.600,0000isentos de sujidades ou corpos estranhos que possam afetar sua aparência e em perfeito estado de conservação. Embalagem plástica contendo 2 kg. (99-01-5479)8 500,000 KG Beterraba, produtos de primeira ________ 3,2000 1.600,0000qualidade, íntegro, isento de sujidades, manchas ou corpos estranhos que afetem sua aparência ou sabor. Embalagem plástica contendo 2 kg. (99-01-5480)9 400,000 UN Brócolis japonês, de primeira qualidade, ________ 3,6300 1.452,0000tamanho e coloração uniformes, em perfeito estado de conservação, folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar a qualidade. Embalagem plástica por unidade. (99-01-5481)10 400,000 KG cebola de cabeça, produtos de primeira ________ 2,7300 1.092,0000qualidade, íntegro, isento de sujidades ou corpos estranhos que afetem sua aparência ou sabor. Produto de boa qualidade, isento de sujidades e substâncias terrosas, apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Embalagem plástica contendo 1 kg. (99-
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01-5482)12 600,000 KG Cenoura, isentos de sujidades ou corpos ________ 2,9800 1.788,0000estranhos. Produto fresco e em bom grau de maturação. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações, machucados, nem alteração de cor. Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades. Embalagem plástica contendo 2 kg. (99-01-5484)13 250,000 UN Couve flor, fresca, com folhas ________ 4,1500 1.037,5000brilhantes, lisas e viçosas, tamanho médio a grande, cabeças firmes e sem áreas escuras, com maturação uniforme e coloração adequada, sem manchas de fungos. Produto de primeira qualidade, íntegro, isento de sujidades e corpos estranhos. Embalagem plástica por unidade. (99-01-5486)14 300,000 MÇ Couve manteiga, folhas verdes, de ________ 2,5900 777,0000primeira qualidade, tipo manteiga de tamanho médio, talo verde, inteiros, coloração uniforme e sem manchas. Bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de sujidade, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, molhos de 150 g (cento e cinquenta gramas) aproximadamente. Transportados em embalagens plásticas - Maços (99-01-6379)15 1300,000 KG Feijão, tipo I, classe preto, embalado ________ 6,1500 7.995,0000em sacos plásticos transparentes, isento de unidade, sujidades, isentos, grãos íntegros e lisos com cor e textura característicos. Embalagem de 1 kg (um quilograma). de primeira qualidade, grãos inteiros, lisos. (99-01-5488)16 200,000 KG Macarrão caseiro, tipo espaguete, ________ 11,7000 2.340,0000frescos, com ovos, congelado, apenas resfriada e inspecionada. Respeitando as boas práticas de fabricação. Deve apresentar cor, textura, odor e sabor característico. Embalagem plástica resistente contendo 1 kg (quilograma) (99-01-5489)17 50,000 MÇ Manjerona, tempero verde, higienizados ________ 2,7300 136,5000conforme legislação vigente. Em embalagens plásticas, firme e bem desenvolvida, não serão aceitos produtos que apresentem qualquer característica diferente do  normal, estar em molhos de 
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150 g (cento e cinquenta gramas) aproximadamente. Deve ser transportado em embalagens plásticas e transparentes - Maços. (99-01-6380)18 300,000 KG Melancia, produto de 1º qualidade, in ________ 2,5000 750,0000natura, integra e firme, isenta de corpos estranhos e insentos; com grau de evolução completo de bom tamanho. Sem danos causados por lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada. (99-01-7682)19 700,000 KG Milho verde, frescos de ótima qualidade, ________ 6,7600 4.732,0000macio, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvilvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de sujidade, isentos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Espigas com peso e tamanho padrão. Embalagem plástica resistente contendo 1 kg. (99-01-5494)20 200,000 KG Moranga, híbrida produto de 1ª qualidade, ________ 3,1600 632,0000 in natura, sem casca, integra e firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos; com grau de evolução completo de tamanho. Sem danos causados por lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada. (99-01-5495)21 350,000 KG Moranguinho, maduros, frescos de ótima ________ 20,0000 7.000,0000qualidade de coloração uniforme, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos dados que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Unidades com peso e tamanho padrão. Acondicionados em embalagens de 1kg. (99-01-7683)22 400,000 KG Pinhão, frescos de ótima qualidade, de ________ 7,7400 3.096,0000coloração uniforme, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos dados que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Unidades com peso e tamanho padrão. Acondicionados em embalagem de 1kg. (99-01-5496)23 100,000 KG Paçoca de pinhão, pinhão triturado ________ 16,9000 1.690,0000
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congelado, de primeira qualidade, isentos de sujidades ou corpos estranhos. No rótulo impresso deve constar no mínimo a denominação do produto, a data de fabricação, data de validade, procedência e informação nutricional. Embalagem plástica. (99-01-5497)24 500,000 KG Repolho, verde, de primeira qualidade, ________ 3,0300 1.515,0000íntegro, tamanho e coloração verde e uniforme. O produto deve ser selecionado, consistente ao toque e isento de sujidades, corpos estranhos, partes amassadas ou batidas. Acondicionado em embalagem por unidade. (99-01-5498)25 250,000 MÇ Salsa - salsinha - talos e folhas ________ 2,7300 682,5000inteiras, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, intactas, firmes e bem desenvolvidas, não serão aceitos produtos que apresentem qualquer característica diferente do normal, maços de 150g (cento e cinquenta gramas) aproximadamente. Estar em embalagem plástica por unidade. (99-01-6381)26 100,000 KG Doce, caseiro, feito a base de matéria ________ 13,9000 1.390,0000prima de boa qualidade livre de sujidades e/ou qualquer outro tipo de contaminantes. Só serão aceitos doces com cor, sabor e eroma característicos do produto. Não serão aceitos doces que apresentem aspectos de mal cozido ou sabor e aroma que não seja inerente ao produto. Acondicionados em recipientes de vidro, contendo 1kg, com vedação a vácuo. (99-01-7685)27 1700,000 UN Suco de uva caseiro, feito a base de ________ 16,6800 28.356,0000matéria prima de boa qualidade livre de sujidades e/ou qualquer outro tipo de contaminantes. Só serão aceitos produtos com cor, sabor e aroma característicos. Não serão aceitos sucos que apresentem aspectos, sabor e aroma que não seja inerente ao produto. Embalado em recipientes de 1,5L (um litro e meio). (99-01-7686)28 400,000 KG Biscoito caseiro de araruta, feito a ________ 21,6700 8.668,0000base de araruta, ovos de boa qualidade livre de sujidades. Biscoito de fabricação caseira, só serão aceitos biscoitos com boa aparência de massa leve e aerada. Serão rejeitados biscoitos mal assados, quimados, 
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amassados, achatados e "embatumados" ou seja, aspecto de massa pesada e de características organolépticas anormais. Os mesmos deverão estar livres de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos e bolores. Estar acondicionado em embalagens transparentes contendo até 2 kg (99-01-5505)29 250,000 KG Biscoito caseiro de coc, feito a base de ________ 21,6700 5.417,5000coco, ovos, trigo de boa qualidade, livre de sujidades. Biscoito de fabricação caseira, só serão aceitos biscoitos com boa aparência, de massa leve e aerada. Serão Rejeitados biscoitos mal assados, queimados, amassados, achatados e "embatumados" ou seja, aspecto da massa pesada e de características organolépticas anormais. Os mesmos deverão estar livres de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos e bolores. (99-01-5506)30 200,000 KG Biscoito caseiro de fubá, feito a base ________ 21,6700 4.334,0000de fubá, ovos, trigo de boa qualidade, livre de sujidades. Biscoito de fabricação caseira, só serão aceitos biscoitos com boa aparência, de massa leve e aerada. Serão Rejeitados biscoitos mal assados, queimados, amassados, achatados e "embatumados" ou seja, aspecto da massa pesada e de características organolépticas anormais. Os mesmos deverão estar livres de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos e bolores. Embalagens transparentes contendo até 2 kg. (99-01-5507)31 700,000 KG Biscoito de pão caseiro, tradicional, ________ 15,7300 11.011,0000fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, respeitando-se as boas práticas de fabricação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido/assado e o emprego de material corante. No rótulo impresso deve constar no mínimo a denominação do produto, a data de fabricação, data de validade, lista de ingredientes e procedência. Embalagem plástica contendo até 2 kg. (99-01-6152)(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 127.961,0000


