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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 8.666/93 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:

11/02/2022
Dispensa de licitação
2/2022 - DL
4/2022

Chamamento Público consiste no cadastramento de agricultores familiares e de
empreendedores familiares ou suas organizações para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, OU SUAS ORGANIZAÇÕES, destinados a alimentação escolar dos alunos da
Rede Municipal de Ensino.

Participante: COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

14 ARROZ POLIDO - COLONIAL.    Arroz isento de matéria terrosa, de
parasitas, de detritos animais e vegetais, de pedaços de grãos ardidos,
brotados, imaturos, mofados ou carunchados. Embalagem: pacotes de
polietileno transparente 2 kg, resistente e sem rupturas. - ARROZ POLIDO -
COLONIAL.    Arroz isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos
animais e vegetais, de pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos,
mofados ou carunchados. Embalagem: pacotes de polietileno transparente 2
kg, resistente e sem rupturas.

2.000,0 PCT 13,80 27.600,00

15 BANANA: Alimento de tamanho médio e uniforme, em pro - BANANA:
Alimento de tamanho médio e uniforme, em processo de amadurecimento
natural, sem partes amassadas, sem sinais de deterioração e/ou da ação de
parasitas, livre de sujidades. Acondicionadas em caias de madeira ou
papelão.

4.000,0 KG 4,60 18.400,00

35 CARNE BOVINA EM CUBOS: Cortes de patinho, acém ou paleta de -
CARNE BOVINA EM CUBOS: Cortes de patinho, acém ou paleta de carne
bovina, de primeira qualidade, inspecionada e liberada pelo órgão
competente, cor vermelha cereja, firme, macia e com odor agradável e
característico, picada em cubos, de aproximadamente 5 cm, sem osso,
congelada.
Embalagem contendo externamente data de fabricação e de validade,
informações de procedência, selo dos órgãos competentes e informações
nutricionais. Embalagem plástica contendo 1 kg.

1.500,0 KG 35,90 53.850,00

36 CARNE BOVINA MOIDA: carne moída a partir de co - CARNE BOVINA
MOIDA: carne moída a partir de cortes de patinho, acém ou paleta de carne
bovina, de primeira qualidade, inspecionada e liberada pelo órgão
competente, cor vermelha cereja, firme, macia e com odor agradável e
característico, sem osso, congelada. Embalagem contendo externamente
data de fabricação e de validade, informações de procedência, selo dos
órgãos competentes e informações nutricionais. Embalagem plástica
contendo 1 kg

2.000,0 KG 33,90 67.800,00

37 CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRE CO - CARNE DE FRANGO,
TIPO COXA E SOBRE COXA: carne de primeira qualidade, sem dorso, com
pele, não temperada, congelada.  Embalagem contendo externamente data
de fabricação e de validade, informações de

3.000,0 KG 13,90 41.700,00
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procedência, selo dos órgãos competentes e informações nutricionais.
Embalagem plástica contendo 1 kg.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

38 CARNE SUINA EM CUBOS. Características:  Carne suína de prime -
CARNE SUINA EM CUBOS. Características:  Carne suína de primeira
qualidade, inspecionada e liberada pelo órgão competente, cor rosada
uniforme, firme, macia, fresca e odor agradável e característico, picada em
cubos de aproximadamente 5 cm, sem osso, sem pele e sem toucinho,
congelada.
Embalagem contendo externamente data de fabricação e de validade,
informações de procedência, selo dos órgãos competentes e informações
nutricionais. Embalagem plástica contendo 1 kg.

1.500,0 KG 23,75 35.625,00

39 CARNE SUÍNA MOIDA. Características:  Carne suína tipo iscas, - CARNE
SUÍNA MOIDA. Características:  Carne suína tipo iscas, de primeira
qualidade, inspecionada e liberada pelo órgão competente, cor rosada
uniforme, firme, macia, fresca e odor agradável e característico, moída, com
baixa porcentagem de gordura, sem osso, sem pele, congelada.
Embalagem contendo externamente data de fabricação e de validade,
informações de procedência, selo dos órgãos competentes e informações
nutricionais. Embalagem plástica contendo 1 kg.

2.000,0 KG 23,75 47.500,00

49 FARINHA DE MILHO (FUBÁ): produto da moagem de milho. Deve -
FARINHA DE MILHO (FUBÁ): produto da moagem de milho. Deve ser
enriquecida com ferro e ácido fólico. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. Acondicionada em embalagem plástica,
contendo 1 kg.

1.000,0 KG 5,60 5.600,00

52 Características Gerais: Carne de peixe, preparada do corte denominado filé,
que que é o corte no sentido longitudinal do peixe. O produto será elaborado
com matérias-primas selecionadas, e os produtos registrados no órgão
competente. Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente,
fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem como as
informações nutricionais do produto. - Características Gerais: Carne de
peixe, preparada do corte denominado filé, que que é o corte no sentido
longitudinal do peixe. O produto será elaborado com matérias-primas
selecionadas, e os produtos registrados no órgão competente. Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de
fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do
produto.

1.000,0 KG. 40,96 40.960,00

63 IOGURTE INTEGRAL: Alimento derivado de leit - IOGURTE INTEGRAL:
Alimento derivado de leite integral, sabor morango ou coco, com polpa de
fruta, resfriado. Embalagem tipo pacote plástico, bem vedado, sem sujidades
e/ou sinais de embalagem violada.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes,
informação nutricional, número do lote, data de validade e de fabricação,
quantidade do produto e número do registro. Embalagens com 900 ml
(1000g).

4.000,0 PCT 6,90 27.600,00

65 Leite UHT integral, pasteurizado, com 3% de gordura.  Embala - Leite UHT
integral, pasteurizado, com 3% de gordura.  Embalagem tetra pak de 1l.

8.500,0 UN 4,70 39.950,00

66 LINGUIÇA TOSCANA E PERNIL TIPO 1
Características Gerais: Lingüiça Toscana tipo 1, preparada de cortes suínos
e especiarias. O produto será elaborado com matérias-primas selecionadas,
e os produtos registrados no órgão competente.
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto - LINGUIÇA TOSCANA E PERNIL TIPO 1
Características Gerais: Lingüiça Toscana tipo 1, preparada de cortes suínos
e especiarias. O produto será elaborado com matérias-primas selecionadas,
e os produtos registrados no órgão competente.
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto

500,000 PCT 18,45 9.225,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

67 MAÇÃ: Alimento de tamanho médio e unifor - MAÇÃ: Alimento de tamanho
médio e uniforme, firmes, com sabor, cor e odor característicos, casca
integra e lisa, sem sinais de partes danificadas e/ou apodrecidas, sem
sujidades e parasitas. Devem estar acondicionadas em caixas de madeira ou
papelão.

5.000,0 KG 7,60 38.000,00

71 MEL.  Ingredientes: Produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar
Características Gerais: O mel não poderá conter substâncias estranhas.
Poderá se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar
caramelização nem espuma superficial.  Deverá apresentar aspecto: líquido
denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio e
Sabor: próprio. Não possui adição de corantes, aromatizantes, espessantes,
conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sintéticos.
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em potes plásticos bem
vedados. - MEL.  Ingredientes: Produto natural elaborado por abelhas a partir
do néctar
Características Gerais: O mel não poderá conter substâncias estranhas.
Poderá se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar
caramelização nem espuma superficial.  Deverá apresentar aspecto: líquido
denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio e
Sabor: próprio. Não possui adição de corantes, aromatizantes, espessantes,
conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sintéticos.
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em potes plásticos bem
vedados.

400,000 KG 29,25 11.700,00

73 MELADO DE CANA, BATIDO: alimento derivado da c - MELADO DE CANA,
BATIDO: alimento derivado da cana de açúcar, batido (cremoso), puro, não
açucarado, livre de impurezas. Produzido em local específico e exclusivo
para este fim, com autorização dos órgãos responsáveis. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
ingredientes, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. Embalagem com 500g a 1000g.

400,000 KG 16,46 6.584,00

94 QUEIJO COLONIAL: Alimento derivado de leite, produzido em - QUEIJO
COLONIAL: Alimento derivado de leite, produzido em laticínio dentro das
conformidades exigidas pela legislação vigente, com autorização dos órgãos
competentes, fresco, compacto, firme, sem sinais de mofo ou deterioração.
Entregue em veiculo refrigerado, em embalagens de 1 kg.

100,000 KG 33,95 3.395,00

95 QUEIJO MUSSARELA: Alimento derivado de leite, pr - QUEIJO
MUSSARELA: Alimento derivado de leite, produzido em laticínio dentro das
conformidades exigidas pela legislação vigente, com autorização dos órgãos
competentes, fresco, compacto, firme, sem sinais de mofo ou deterioração.
Entregue em veiculo refrigerado, em embalagens de 1 kg.

100,000 KG 35,50 3.550,00

103 SUCO DE UVA. Características:  natural, integral, sem adição de açúcar e
conservantes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Frascos de vidro contendo 1,5 l. - SUCO DE UVA. Características:  natural,
integral, sem adição de açúcar e conservantes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro.
Frascos de vidro contendo 1,5 l.

500,000 UND 18,90 9.450,00

104 SUCO DE MAÇÃ. Características:  natural, integral, sem adiçã - SUCO DE
MAÇÃ. Características:  natural, integral, sem adição de açúcar e
conservantes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Frascos de vidro contendo 1,5 l.

500,000 UN 18,90 9.450,00

156 TANGERINA ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme, -
TANGERINA ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, suculenta, fresco, livre de sinais de

2.000,0 KG 5,49 10.980,00
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deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
compacta e íntegra.

Total do Participante: 508.919,00

Participante: COOPERATIVA DE PRODUCAO COMERCIALIZACAO E CONSUMO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 ABACATE: alimento deve estar sem lesões físicas ou mecâni - ABACATE:
alimento deve estar sem lesões físicas ou mecânicas, compacto e firme,
tamanho e coloração uniformes, próximo ao pico de maturação, isento de
sujidades.

2.000,0 KG 4,85 9.700,00

2 ABOBORA CABOTIÁ: Alimento de tamanho médio e coloração uni -
ABOBORA CABOTIÁ: Alimento de tamanho médio e coloração uniforme e
característico, fresco, compacto e firme, isento de lesões físicas ou
mecânicas, sinais de deterioração e sujidades.

600,000 KG 4,06 2.436,00

3 ABOBRINHA: Alimento de tamanho e coloração uniformes e car -
ABOBRINHA: Alimento de tamanho e coloração uniformes e característicos,
fresco, compacto e firme, isento de lesões físicas ou mecânicas, sinais de
deterioração e sujidades.

500,000 KG 4,20 2.100,00

4 ACELGA: Alimento de tamanho médio, cor uniforme e caracter - ACELGA:
Alimento de tamanho médio, cor uniforme e característica, fresco, com folhas
integras e compactas, livre de sujidades e insetos, acondicionados em
embalagens individuais.

600,000 UN 3,95 2.370,00

5 ACÚÇAR MASCAVO: Alimento com autorização e fiscalização do - ACÚÇAR
MASCAVO: Alimento com autorização e fiscalização dos órgãos
competentes, coloração uniforme, isenta de sujeiras, material terroso ou
sustâncias estranhas ao produto. Acondicionado em embalagens com 1kg

800,000 KG 15,00 12.000,00

6 ALFACE: Alimento sem lesões de origem físicas, mecânica ou - ALFACE:
Alimento sem lesões de origem físicas, mecânica ou partes em deterioração
natural, folhas integras, com cor característica e uniforme, tamanho médio,
fresco.

3.000,0 UN 3,06 9.180,00

7 ALHO: Alimento em cabeça, com grãos sem lesões, danos físic - ALHO:
Alimento em cabeça, com grãos sem lesões, danos físicos e mecânicos, sem
grãos falhados ou secos, livre de sujeiras. Acondicionadas em embalagens
plásticas de 1kg.

500,000 KG 27,28 13.640,00

8 AMEIXA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloraç - AMEIXA:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa vermelha ou
branca, sem sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas
ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de maturação, textura
macia.

2.000,0 KG 6,52 13.040,00

9 AMENDOIM COM CASCA: Alimento em vagens, com grãos ínte -
AMENDOIM COM CASCA: Alimento em vagens, com grãos íntegros e de
tamanho médio, com coloração uniforme e característica, livre de falhas,
sujidades, material terroso e parasitas.

200,000 KG 14,55 2.910,00

10 AMENDOIM SEM CASCA: Alimento descascado, com g - AMENDOIM SEM
CASCA: Alimento descascado, com grãos íntegros e de tamanho médio,
com coloração uniforme e característica, livre de falhas, sujidades, material
terroso e parasitas. Devem estar acondicionados em embalagens plásticas
vedadas, com identificação do produtor, contendo 500 g cada.

200,000 PCT 16,92 3.384,00

11 BOLACHA DE FUBÁ: Alimento a base de farinha de milho, cor - BOLACHA
DE FUBÁ: Alimento a base de farinha de milho, cor amarelo queimado
uniforme, sem sinais de partes queimadas ou cruas, em formato retangular,
com tamanho máximo de 10 cm. Embalagem plástica, contendo 1kg cada.

800,000 KG 25,50 20.400,00

12 BOLACHA CASEIRA: Alimento a base de farinha de trigo, de c - BOLACHA
CASEIRA: Alimento a base de farinha de trigo, de cor marrom clara, em
formato retangular, com no máximo 10 cm de comprimento, sem sinais de
partes queimadas ou cruas. Embalagem plástica, contendo 1kg cada.

1.000,0 KG 25,16 25.160,00

13 bolacha de nata: Alimento a base de farinha de trigo, nata de cor marrom
clara, em formato retangular ou redondo, com no máximo 10 cm de
comprimento, sem sinais de partes queimadas ou cruas.   Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de
fabricação e prazo de validade, bem como as

500,000 KG. 25,16 12.580,00
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informações nutricionais do produto. - bolacha de nata: Alimento a base de
farinha de trigo, nata de cor marrom clara, em formato retangular ou redondo,
com no máximo 10 cm de comprimento, sem sinais de partes queimadas ou
cruas.   Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada,
rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem como as
informações nutricionais do produto.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

16 BATATA DOCE: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloraç - BATATA
DOCE: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica,
compacto, firme, fresco, sem lesões mecânicas e físicas, sem sinais de
deterioração ou de brotação.

2.000,0 KG 4,45 8.900,00

17 BERGAMOTA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração -
BERGAMOTA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e íntegra.

2.500,0 KG 3,95 9.875,00

18 BETERRABA: Alimento com tamanho uniforme, coloração caract -
BETERRABA: Alimento com tamanho uniforme, coloração característica,
fresca, compacta e firme, sem sinais de brotação, sem danos físicos ou
mecânicos, livre de sujidades e insetos.

1.000,0 KG 4,16 4.160,00

19 BOLACHA DE CHOC: Alimento a base de farinha de trigo, - BOLACHA DE
CHOCOLATE: Alimento a base de farinha de trigo, enriquecida com ferro e
acido fólico, açucar, chocolate em pó, ovos, manteiga, leite e fermento. Deve
ter coloração característica, sem sinais de partes queimadas ou cruas, em
formato retangular, com tamanho máximo de 10 cm. Embalagem plástica,
contendo 1kg cada

800,000 KG 26,83 21.464,00

20 BOLACHA GLACÊ: Alimento a base de farinha de trigo, ovos, aç -
BOLACHA GLACÊ: Alimento a base de farinha de trigo, ovos, açúcar,
fermento químico, óleo vegetal ou manteiga. Sem sinais de partes
queimadas ou cruas, com cobertura de glacê (clara de ovo cozida a 70°C e
açúcar), em formato de rosquinha, com cerca de 10 cm de diâmetro.
Acondicionadas em embalagens plásticas, com 1kg cada.

800,000 KG 25,50 20.400,00

21 BOLACHA DE COCO. Características:  Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, coco ralado, ovos. Deve ter
coloração característica, sem sinais de partes queimadas ou cruas, em
formato retangular, com tamanho máximo de 10 cm.  Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de
fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do
produto. - BOLACHA DE COCO. Características:  Alimento a base de farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, coco ralado, ovos. Deve
ter coloração característica, sem sinais de partes queimadas ou cruas, em
formato retangular, com tamanho máximo de 10 cm.  Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de
fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do
produto.

800,000 KG. 26,13 20.904,00

22 BOLACHA DE MEL. Características:  Farinha de trigo enriquecida com ferro/
ácido fólico, mel, chocolate, açúcar, ovos, e bicarbonato de sódio.
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto. - BOLACHA DE MEL. Características:  Farinha de
trigo enriquecida com ferro/ ácido fólico, mel, chocolate, açúcar, ovos, e
bicarbonato de sódio. Embalagem: Acondicionada em embalagens
transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de validade,
bem como as informações nutricionais do produto.

500,000 KG. 26,63 13.315,00

23 BOLACHA PINTADA. Características:  Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, manteiga de cor marrom clara, em
formato retangular ou redondo, sem sinais de partes queimadas ou cruas
com cobertura de glace e granulados.   Embalagem: Acondicionada em
embalagens transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e prazo
de validade, bem como as informações nutricionais do produto. - BOLACHA
PINTADA. Características:  Alimento a base de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, manteiga de cor marrom clara, em formato
retangular ou redondo, sem sinais de partes queimadas ou cruas com
cobertura de glace e granulados.   Embalagem: Acondicionada em
embalagens transparente, fechada, rotulada com data de

500,000 KG. 25,80 12.900,00
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fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do
produto.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

24 BOLACHA DE MELADO Alimento a base de farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, melado, manteiga e açúcar de cor marrom clara, em
formato retangular ou redondo, sem sinais de partes queimadas ou cruas.
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto. - BOLACHA DE MELADO Alimento a base de farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, melado, manteiga e açúcar de
cor marrom clara, em formato retangular ou redondo, sem sinais de partes
queimadas ou cruas.   Embalagem: Acondicionada em embalagens
transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de validade,
bem como as informações nutricionais do produto.

500,000 KG. 26,13 13.065,00

25 BOLACHA DE POLVILHO: Alimento a base de farinha de t - BOLACHA DE
POLVILHO: Alimento a base de farinha de trigo, contendo açúcar, banha de
porco, leite e polvilho doce. Coloração marrom clara, em formato retangular,
com no máximo 10 cm de comprimento, sem sinais de partes queimadas ou
cruas. Embalagem plástica, contendo 1 kg cada.

800,000 KG 25,66 20.528,00

26 BOLO DE CENOURA: Alimento a base de farinha de tr - BOLO DE
CENOURA: Alimento a base de farinha de trigo, ovos, leite, cenouras
frescas, açúcar e fermento químico. Com cobertura de chocolate. Sem sinais
de partes queimadas ou cruas. Macio, fresco, com coloração laranjada
característica. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. Devem
estar acondicionados em embalagens plásticas com tampa, próprias para o
produto.

500,000 KG 21,28 10.640,00

27 BOLO DE CHOCOLATE SEM COBERTURA. Características:  Alimento a
base de farinha de trigo, ovos, açúcar, cacau em pó, óleo vegetal ou
manteiga, e fermento químico, com coloração marrom característica, sem
sinais de partes queimadas ou cruas, sem cobertura.  Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de
fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do
produto. - BOLO DE CHOCOLATE SEM COBERTURA. Características:
Alimento a base de farinha de trigo, ovos, açúcar, cacau em pó, óleo vegetal
ou manteiga, e fermento químico, com coloração marrom característica, sem
sinais de partes queimadas ou cruas, sem cobertura.  Embalagem:
Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de
fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do
produto.

500,000 KG. 23,95 11.975,00

29 BOLO DE LARANJA: Alimento a base de farinha - BOLO DE LARANJA:
Alimento a base de farinha de trigo, suco natural de laranja ovos, açúcar,
fermento químico, leite e óleo vegetal ou manteiga, com cobertura e sem
recheio. Alimento de ótima qualidade, tamanho e coloração adequada,
fresca, acondicionada em embalagem adequada. A embalagem deve conter
extremamente os dados de identificação e procedência, ingredientes,
informação nutricional data de validade e quantidade de produto.

500,000 KG 23,90 11.950,00

30 BOLO DE FUBÀ: Alimento a base de farinha de milho, fresco, - BOLO DE
FUBÀ: Alimento a base de farinha de milho, fresco, textura macia, cor interna
amarela e externa marrom, sem cobertura, sem sinais de partes queimadas
ou cruas.  Devem estar acondicionados em embalagens plásticas com
tampa.

500,000 KG 22,30 11.150,00

31 BOLO SALGADO - Alimento a base de farinha de - BOLO SALGADO -
Alimento a base de farinha de trigo, ovos, açúcar, fermento químico, sal, leite
e óleo vegetal ou manteiga, com legumes e isento de embutidos. Alimento de
ótima qualidade, tamanho e coloração adequada, fresca, acondicionada em
embalagem adequada. A embalagem deve conter extremamente os dados
de identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional data de
validade e quantidade de produto.

500,000 KG 21,96 10.980,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

32 BOLO SIMPLES: Alimento composto por ovos, farinha de trigo - BOLO
SIMPLES: Alimento composto por ovos, farinha de trigo, fermento químico,
amido de milho e açúcar. Preparado em formas retangulares, sem sinais de
partes queimadas ou cruas, sem cobertura. Devem estar acondicionados em
embalagens plásticas com tampa.

500,000 KG 19,96 9.980,00

33 BRÓCOLIS: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração v -
BRÓCOLIS: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração verde
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. Embalado
individualmente.

2.000,0 UN 4,28 8.560,00

34 CAQUI: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração car - CAQUI:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica e uniforme,
fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas,
mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. Em ponto de maturação
ótimo para consumo.

500,000 KG 6,92 3.460,00

40 CEBOLA: Alimento com tamanho médio e uniforme, coloração c - CEBOLA:
Alimento com tamanho médio e uniforme, coloração característica, fresco,
compacto e firme, sem sinais de brotação, sem danos físicos ou mecânicos,
livre de sujidades e insetos

2.000,0 KG 4,41 8.820,00

41 CEBOLINHA. Características:  De primeira, in natura, apresen -
CEBOLINHA. Características:  De primeira, in natura, apresentando grau de
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de
sujidades, parasitas e larvas

4.000,0 MÇ 3,95 15.800,00

42 CENOURA: Alimento com tamanho médio uniforme, coloração ca -
CENOURA: Alimento com tamanho médio uniforme, coloração característica,
fresca, compacta e firme, coloração alaranjada uniforme, sem sinais de
brotação, sem danos físicos ou mecânicos, livre de sujidades e insetos.

2.000,0 KG 4,10 8.200,00

43 CHUCHU: Alimento de tamanho médio e uniforme, compacto e f - CHUCHU:
Alimento de tamanho médio e uniforme, compacto e firme, sem lesões de
físicas ou mecânicas, perfurações ou cortes, sem partes apodrecidas,
tamanho e coloração uniforme e característica, isenta de sujidades e
parasitas.

500,000 PES 4,05 2.025,00

44 COUVE-FLOR: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração - COUVE-
FLOR: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração branca
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. Embalado
individualmente.

1.000,0 UN 4,26 4.260,00

45 COUVE-MANTEIGA: Alimento em folhas, de tamanho médio e unif -
COUVE-MANTEIGA: Alimento em folhas, de tamanho médio e uniforme,
folhas íntegras, sem sinais de partes apodrecidas, amareladas, perfurações
de parasitas, cortes ou lesões físicas ou mecânicas, coloração verde
uniforme. Embalado em maços com até 8 folhas cada.

1.000,0 MÇ 3,95 3.950,00

46 CUCA CASEIRA SEM RECHEIO. Características:   com sabor e cor própria,
feita a base de Farinha de Trigo de primeira qualidade. Ingredientes: Farinha
de Trigo, açúcar, ovos, água, manteiga, sal e fermento. - CUCA CASEIRA
SEM RECHEIO. Características:   com sabor e cor própria, feita a base de
Farinha de Trigo de primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de Trigo,
açúcar, ovos, água, manteiga, sal e fermento.

1.000,0 UN. 10,96 10.960,00

47 CUCA CASEIRA COM RECHEIO (LIMÃO, CHOCOLATE, GOIABA, DOCE
DE LEITE).
Com sabor e cor própria, feita a base de Farinha de Trigo de primeira
qualidade. Ingredientes: Farinha de Trigo, açúcar, ovos, água, manteiga, sal
e fermento. Recheios: Doce de Leite, Leite Condensado, Abacaxi, Uva,
Goiabada e Coco.
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto. - CUCA CASEIRA COM RECHEIO (LIMÃO,
CHOCOLATE, GOIABA, DOCE DE LEITE).
Com sabor e cor própria, feita a base de Farinha de Trigo de primeira
qualidade. Ingredientes: Farinha de Trigo, açúcar, ovos, água, manteiga, sal
e fermento. Recheios: Doce de Leite, Leite Condensado, Abacaxi, Uva,
Goiabada e Coco.

500,000 UN. 12,96 6.480,00



Página: 8 / 15

Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

48 ESPINAFRE: Alimento in natura, em ramos, com folha - ESPINAFRE:
Alimento in natura, em ramos, com folhas verdes escuras, livre da ação de
parasitas,lesões mecânicas e sujidades. Embalado em pacotes plásticos, em
maços.

500,000 MÇ 3,96 1.980,00

50 FEIJÃO PRETO: Alimento em grãos, secos, íntegros, isentos de parasitas
e/ou grãos com sinais de deterioração pelos mesmos, coloração preta
uniforme e característica, sem sujeiras ou materiais terrosos. Embalados em
pacotes plásticos de 1 kg. - FEIJÃO PRETO: Alimento em grãos, secos,
íntegros, isentos de parasitas e/ou grãos com sinais de deterioração pelos
mesmos, coloração preta uniforme e característica, sem sujeiras ou materiais
terrosos. Embalados em pacotes plásticos de 1 kg.

2.000,0 KG. 9,26 18.520,00

51 Feijão carioca, de qualidade, grãos de tamanho - Feijão carioca, de
qualidade, grãos de tamanho e coloração uniforme, sem sujidade ou
materiais terrosos.  A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Embalagem de 1kg.

1.000,0 PCT 9,92 9.920,00

53 GELÉIA DE ABÓBORA. Características:100% natural sem conservantes
produtos oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira
qualidade. Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com
vedação a vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de
validade, ingredientes, informações nutricionais e peso. - GELÉIA DE
ABÓBORA. Características:100% natural sem conservantes produtos
oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira qualidade.
Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a vácuo,
estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
ingredientes, informações nutricionais e peso.

300,000 UN. 19,95 5.985,00

54 GELÉIA DE LARANJA. Características:  100% natural sem conservantes
produtos oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira
qualidade. Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com
vedação a vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de
validade, ingredientes, informações nutricionais e peso. - GELÉIA DE
LARANJA. Características:  100% natural sem conservantes produtos
oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira qualidade.
Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a vácuo,
estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
ingredientes, informações nutricionais e peso.

300,000 UN. 19,80 5.940,00

55 GELÉIA DE BANANA. Características: 100% natural sem conserva - GELÉIA
DE BANANA. Características: 100% natural sem conservantes produtos
oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira qualidade.
Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a vácuo,
estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
ingredientes, informações nutricionais e peso.

300,000 UN, 19,25 5.775,00

56 GELÉIA DE FIGO. Características: 100% natural sem conservant - GELÉIA
DE FIGO. Características: 100% natural sem conservantes produtos oriundo
do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira qualidade.
Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a vácuo,
estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
ingredientes, informações nutricionais e peso.

300,000 UN 20,63 6.189,00

57 GELÉIA DE MORANGO. Características: 100% natural sem conserv -
GELÉIA DE MORANGO. Características: 100% natural sem conservantes
produtos oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira
qualidade. Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com
vedação a vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de
validade, ingredientes, informações nutricionais e peso.

300,000 UN 22,63 6.789,00

58 GELÉIA DE PÊRA. Características: 100% natural sem conservant - GELÉIA
DE PÊRA. Características: 100% natural sem conservantes

300,000 UN 20,45 6.135,00
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produtos oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira
qualidade. Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com
vedação a vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de
validade, ingredientes, informações nutricionais e peso.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

59 GELÉIA DE PÊSSEGO. Características: 100% natural sem conserv -
GELÉIA DE PÊSSEGO. Características: 100% natural sem conservantes
produtos oriundo do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira
qualidade. Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com
vedação a vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de
validade, ingredientes, informações nutricionais e peso.

300,000 UN 20,63 6.189,00

60 GELÉIA DE UVA. Características: 100% natural sem conservante - GELÉIA
DE UVA. Características: 100% natural sem conservantes produtos oriundo
do cozimento da polpa de fruta com açúcar, de primeira qualidade.
Embalagem de 750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a vácuo,
estar intacta e deve constar: data de fabricação, prazo de validade,
ingredientes, informações nutricionais e peso.

300,000 UN 19,26 5.778,00

61 GROSTOLI MACIO DOCE: Alimento a base de farinha de trigo, ov -
GROSTOLI MACIO DOCE: Alimento a base de farinha de trigo, ovos,
açúcar, fermento químico, leite e óleo vegetal ou manteiga, frito em óleo
vegetal. Coloração marrom uniforme, sem partes queimadas ou cruas,
formato tradicional, com cerca de 10 cm de comprimento, fresco, macio, sem
açúcar polvilhado. Embalado em embalagem plástica contendo 1 kg.

400,000 KG 20,96 8.384,00

62 GROSTOLI SALGADO: Alimento a base de farinha d - GROSTOLI
SALGADO: Alimento a base de farinha de trigo, ovos, açúcar, fermento
químico, leite e óleo vegetal ou manteiga, frito em óleo vegetal. Coloração
marrom clara uniforme, sem partes queimadas ou cruas, formato tradicional,
com cerca de 10 cm de comprimento, fresco, com textura seca e crocante.
Embalado em embalagem plástica contendo 1 kg.

400,000 KG 20,53 8.212,00

64 LARANJA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração c - LARANJA:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica, fresco, livre
de sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de
transporte, compacta e íntegra.

5.000,0 KG 4,15 20.750,00

68 MASSA CASEIRA (MACARRÃO E ESPAGUETE).   Características:
alimento a base de farinha de trigo e ovos, podendo conter óleo vegetal e
sal. Congelado, livre de sujidades. A embalagem deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade, e lista de ingredientes.
Acondicionado em embalagem plástica, com 1 kg - MASSA CASEIRA
(MACARRÃO E ESPAGUETE).   Características:  alimento a base de farinha
de trigo e ovos, podendo conter óleo vegetal e sal. Congelado, livre de
sujidades. A embalagem deve conter informações nutricionais, data de
fabricação e validade, e lista de ingredientes. Acondicionado em embalagem
plástica, com 1 kg

1.000,0 UNI 15,96 15.960,00

69 MANDIOCA COM CASCA: Alimento em raízes, com cas - MANDIOCA COM
CASCA: Alimento em raízes, com casca, livre de sujidades, material terroso
e parasita, de tamanho uniforme, com comprimento de cerca de 50 cm,
compacto, firme, sem partes apodrecidas ou com lesões físicas, mecânicas
ou de transporte, textura macia após o cozimento.

2.000,0 KG 4,50 9.000,00

70 MANDIOCA DESCASCADA: Alimento em raízes, sem casca, liv -
MANDIOCA DESCASCADA: Alimento em raízes, sem casca, livre de
sujidades, material terroso e parasitas, de tamanho uniforme, em pedaços
com comprimento de cerca de 15 cm, compacto, firme, sem partes
apodrecidas ou com lesões físicas, mecânicas ou de transporte, textura
macia após o cozimento. Embalada a vácuo, em pacotes de 1 kg.

200,000 KG 7,33 1.466,00

72 MELADO DE CANA, LÍQUIDO: alimento deriv - MELADO DE CANA,
LÍQUIDO: alimento derivado da cana de açúcar, líquido, puro, não
açucarado, livre de impurezas. Produzido em local específico e exclusivo
para este fim, com autorização dos órgãos responsáveis. A embalagem
deverá conter externamente os dados de

400,000 KG 15,73 6.292,00
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identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Embalagem tipo pote plástico, com 500g a 1000g.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

74 MELANCIA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração - MELANCIA:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa verde uniforme
sem partes amareladas e vermelho cereja internamente, sem sinais de
deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
compacta, íntegra, fresca, suculenta, no pico de maturação

3.000,0 KG 1,90 5.700,00

75 MELÃO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração ext - MELÃO:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa amarela uniforme
e branca internamente, sem sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, suculento, no
pico de maturação.

2.000,0 KG 3,50 7.000,00

76 MILHO VERDE EM ESPIGA: Alimento em espigas de tamanho médi -
MILHO VERDE EM ESPIGA: Alimento em espigas de tamanho médio e
uniforme, com casca, com grãos íntegros, com tamanho e cor característica,
no pico de maturação, que proporcione grãos macios após o cozimento

4.000,0 UN 1,21 4.840,00

78 MORANGO. Características:  Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração externa e interna de cor vermelha, sem sinais de deterioração,
sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro,
fresco, no pico de maturação, textura macia. Devem estar acondicionados
em embalagens plásticas apropriadas - MORANGO. Características:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa e interna de cor
vermelha, sem sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas,
mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de
maturação, textura macia. Devem estar acondicionados em embalagens
plásticas apropriadas

500,000 KG 25,26 12.630,00

79 MORANGA: Alimento de tamanho médio, coloração uni - MORANGA:
Alimento de tamanho médio, coloração uniforme e característica, fresco,
compacto e firme, isento de lesões físicas ou mecânicas, sinais de
deterioração e sujidades.

1.000,0 KG 4,06 4.060,00

80 OVOS: Alimento de origem animal, íntegros, frescos, livres - OVOS: Alimento
de origem animal, íntegros, frescos, livres de sujidades, acondicionados em
embalagens próprias, com 12 unidades.

2.000,0 DZ 7,66 15.320,00

81 PÃO CASEIRO: Alimento a base de farinha de trigo, com - PÃO CASEIRO:
Alimento a base de farinha de trigo, com fermento biológico. Assado em
formas de tamanho médio, coloração marrom claro, sem partes queimadas
ou cruas, macio e fresco. . Embalado em embalagem bem vedada. A
embalagem deve conter extremamente os dados de identificação e
procedência, ingredientes, informação nutricional data de validade e
quantidade de produto.

2.000,0 KG 14,80 29.600,00

82 PÃO CASEIRO SEM AÇUCAR. Sem adição de açúcar e sem aditivos
alimentares. Sem gordura TRANS ou margarina ou gordura de porco.
Embalagem primária: Sacos Plásticos. Validade mínima de 05 dias.
Apresentar rotulagem com data de fabricação data de validade, lista de
ingredientes, fabricante, peso e informações nutricionais - PÃO CASEIRO
SEM AÇUCAR. Sem adição de açúcar e sem aditivos alimentares. Sem
gordura TRANS ou margarina ou gordura de porco. Embalagem primária:
Sacos Plásticos. Validade mínima de 05 dias. Apresentar rotulagem com
data de fabricação data de validade, lista de ingredientes, fabricante, peso e
informações nutricionais

1.000,0 KG. 13,45 13.450,00

83 PÃO DE MILHO: Alimento a base de farinha de mi - PÃO DE MILHO:
Alimento a base de farinha de milho, com fermento biológico. Assado em
formas de tamanho médio, coloração marrom claro, sem partes queimadas
ou cruas, macio e fresco tipo broa. Embalado em embalagem bem vedada. A
embalagem deve conter extremamente os dados de identificação e
procedência, ingredientes, informação nutricional data de validade e
quantidade de produto.

1.000,0 KG 15,83 15.830,00

84 PÃO INTEGRAL: Alimento a base de farinha - PÃO INTEGRAL: Alimento a
base de farinha de trigo refinada e integral, contendo no

1.000,0 KG 15,80 15.800,00
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mínimo 50% de farinha integral, com fermento biológico. Assado em formas
de tamanho médio, coloração marrom claro, sem partes queimadas ou cruas,
macio e fresco. . Embalado em embalagem bem vedada. A embalagem deve
conter extremamente os dados de identificação e procedência, ingredientes,
informação nutricional data de validade e quantidade de produto.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

85 PÃO DE AIPIM. Características:  produto a base de aipim, farinha de trigo,
leite, ovos;
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto. - PÃO DE AIPIM. Características:  produto a base de
aipim, farinha de trigo, leite, ovos;
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto.

500,000 KG. 14,50 7.250,00

86 PÃO DE BATATA DOCE. Características:   produto a base de batata doce,
farinha, ovos e demais ingredientes
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto. - PÃO DE BATATA DOCE. Características:   produto
a base de batata doce, farinha, ovos e demais ingredientes
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada
com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações
nutricionais do produto.

500,000 KG 14,50 7.250,00

87 PEPINO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração ex - PEPINO:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa verde escura,
sem sinais de partes amareladas, e cor branca internamente, sem sinais de
deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
compacto, íntegro, fresco, no pico de maturação.

500,000 KG 4,26 2.130,00

89 PÊSSEGO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração i - PÊSSEGO:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração interna de cor branca,
sem sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de
transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de maturação, textura macia.

3.000,0 KG 6,92 20.760,00

90 PIMENTÃO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração -
PIMENTÃO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração verde escura
característica, sem sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas,
mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de
maturação.

100,000 KG 6,40 640,00

91 PINHÃO, de boa qualidade, sem amassados, tamanho uniforme - PINHÃO,
de boa qualidade, sem amassados, tamanho uniforme

200,000 KG 14,95 2.990,00

92 PIPOCA: Alimento em grãos, secos, íntegros, sem parasi - PIPOCA:
Alimento em grãos, secos, íntegros, sem parasitas ou sinais de deterioração
feita pelos mesmos, livre de sujidades e poeira, com textura macia e
tamanho uniforme após o estouro. Embalado em pacotes plásticos vedados,
com informações do produtor, contendo 1 kg.

400,000 KG 12,83 5.132,00

93 PONCÃ: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração car - PONCÃ:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica, fresco, livre
de sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de
transporte, compacta e íntegra.

4.000,0 KG 4,26 17.040,00

97 RABANETE: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração -
RABANETE: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração avermelhada
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, sem rachaduras, compacto e íntegro,
sem folhas. Isento de sujidades, terra ou parasitas.

200,000 KG 4,33 866,00

98 RAPADURA: Alimento derivado de cana de açúcar, com - RAPADURA:
Alimento derivado de cana de açúcar, com amendoim, produzido em local
autorizado pelos órgãos competentes, com amendoim de qualidade,
coloração e textura uniformes, livre de sujidades e impurezas, em tamanho
uniforme de até 80 g por unidade. Acondicionado em embalagem plástica
com informações

200,000 KG 19,26 3.852,00
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de identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, data de
validade, quantidade do produto e número do registro.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

99 Repolho branco, de boa qualidade, fresco, sem sinais de dete - Repolho
branco, de boa qualidade, fresco, sem sinais de deterioração por ação de
parasitas ou insetos, sem partes danificadas, livre de sujidades e parasitas.

1.000,0 KG 3,38 3.380,00

100 REPOLHO ROXO: Alimento de tamanho médio e uni - REPOLHO ROXO:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração predominantemente roxa,
fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas,
mecânicas, de transporte ou da ação de parasitas, compacto e íntegro,
isento de sujidades, materiais terrosos e parasitas. Embalado
individualmente.

800,000 KG 3,93 3.144,00

101 RÚCULA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração ca - RÚCULA:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica, fresco, com
folhas íntegras, sem sinais de partes apodrecidas ou danificadas pela ação
de parasitas, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
isenta de sujidades, material terroso e parasitas. Embalado em sacos
plásticos, em maços.

1.000,0 MÇ 3,78 3.780,00

102 SALSINHA. Características: De primeira, in natura, apresenta - SALSINHA.
Características: De primeira, in natura, apresentando grau de maturação
adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades,
parasitas e larvas

4.000,0 MÇ 3,93 15.720,00

105 TANGERINA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração -
TANGERINA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, suculenta, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos
de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e íntegra.

4.000,0 KG 4,23 16.920,00

106 TOMATE: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração ve - TOMATE:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração vermelha característica,
suculento, fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação de parasitas,
sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e
íntegra, isento de sujidades, material terroso e parasitas, no pico de
maturação.

3.000,0 KG 7,43 22.290,00

108 VAGEM: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração car - VAGEM:
Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica, suculento,
fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação de parasitas, sem danos de
lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro, isento de
sujidades, material terroso e parasitas, no pico de maturação. Embalado em
pacotes plásticos, contendo 1 kg.

500,000 KG 10,83 5.415,00

110 ABOBORA CABOTIÁ ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e colora -
ABOBORA CABOTIÁ ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e coloração
uniforme e característico, fresco, compacto e firme, isento de lesões físicas
ou mecânicas, sinais de deterioração e sujidades.

500,000 KG 5,23 2.615,00

111 ABOBRINHA ORGÂNICA: Alimento de tamanho e coloração uniforme -
ABOBRINHA ORGÂNICA: Alimento de tamanho e coloração uniformes e
característicos, fresco, compacto e firme, isento de lesões físicas ou
mecânicas, sinais de deterioração e sujidades

500,000 KG 5,46 2.730,00

112 ACELGA ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio, cor uniforme e c -
ACELGA ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio, cor uniforme e
característica, fresco, com folhas integras e compactas, livre de sujidades e
insetos, acondicionados em embalagens individuais.

600,000 UN 5,13 3.078,00

114 ALFACE ORGÂNICA: Alimento sem lesões de origem físicas, mec - ALFACE
ORGÂNICA: Alimento sem lesões de origem físicas, mecânica ou partes em
deterioração natural, folhas integras, com cor característica e uniforme,
tamanho médio, fresco.  Acondicionados individualmente em embalagens
plásticas.

3.000,0 UN 3,97 11.910,00

115 ALHO ORGÂNICO: Alimento em cabeça, com grãos sem lesões, da - ALHO
ORGÂNICO: Alimento em cabeça, com grãos sem lesões, danos físicos e
mecânicos, sem grãos falhados ou secos, livre de sujeiras. Acondicionadas
em embalagens plásticas de 1kg.

500,000 KG 35,46 17.730,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

117 AMENDOIM COM CASCA ORGÂNICO: Alimento em vagen - AMENDOIM
COM CASCA ORGÂNICO: Alimento em vagens, com grãos íntegros e de
tamanho médio, com coloração uniforme e característica, livre de falhas,
sujidades, material terroso e parasitas.

200,000 KG 18,91 3.782,00

118 AMENDOIM SEM CASCA ORGÂNICO: Alimento desc - AMENDOIM SEM
CASCA ORGÂNICO: Alimento descascado, com grãos íntegros e de
tamanho médio, com coloração uniforme e característica, livre de falhas,
sujidades, material terroso e parasitas. Devem estar acondicionados em
embalagens plásticas vedadas, com identificação do produtor, contendo 500
g cada.

200,000 PCT 21,99 4.398,00

119 BATATA DOCE ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme -
BATATA DOCE ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração característica, compacto, firme, fresco, sem lesões mecânicas e
físicas, sem sinais de deterioração ou de brotação.

2.000,0 KG 5,78 11.560,00

121 BETERRABA ORGÂNICA: Alimento com tamanho uniforme, coloraç -
BETERRABA ORGÂNICA: Alimento com tamanho uniforme, coloração
característica, fresca, compacta e firme, sem sinais de brotação, sem danos
físicos ou mecânicos, livre de sujidades e insetos.

1.000,0 KG 5,40 5.400,00

122 BRÓCOLIS ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, -
BRÓCOLIS ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
verde característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de
lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. Embalado
individualmente.

2.000,0 UN 5,56 11.120,00

126 CENOURA ORGÂNICA: Alimento com tamanho médio uniforme, co -
CENOURA ORGÂNICA: Alimento com tamanho médio uniforme, coloração
característica, fresca, compacta e firme, coloração alaranjada uniforme, sem
sinais de brotação, sem danos físicos ou mecânicos, livre de sujidades e
insetos.

2.000,0 KG 5,33 10.660,00

127 CHUCHU ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, co -
CHUCHU ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, compacto e
firme, sem lesões de físicas ou mecânicas, perfurações ou cortes, sem
partes apodrecidas, tamanho e coloração uniforme e característica, isenta de
sujidades e parasitas.

500,000 KG 5,26 2.630,00

128 COUVE-FLOR ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme -
COUVE-FLOR ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração branca característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem
danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro.
Embalado individualmente.

1.000,0 UN, 5,53 5.530,00

129 COUVE-MANTEIGA ORGÂNICO: Alimento em folhas, de tamanho mé -
COUVE-MANTEIGA ORGÂNICO: Alimento em folhas, de tamanho médio e
uniforme, folhas íntegras, sem sinais de partes apodrecidas, amareladas,
perfurações de parasitas, cortes ou lesões físicas ou mecânicas, coloração
verde uniforme. Embalado em pacotes plásticos, em maços com até 8 folhas
cada.

1.000,0 MÇ 5,13 5.130,00

131 FEIJAO PRETO ORGANICO - FEIJAO PRETO ORGANICO 1.000,0 KG. 12,03 12.030,00

132 FEIJÃO CARIOCA ORGÂNICO - FEIJÃO CARIOCA ORGÂNICO 1.000,0 KG. 12,89 12.890,00

134 MANDIOCA COM CASCA ORGÂNICA: Alimento em raízes - MANDIOCA
COM CASCA ORGÂNICA: Alimento em raízes, com casca, livre de
sujidades, material terroso e parasita, de tamanho uniforme, com
comprimento de cerca de 50 cm, compacto, firme, sem partes apodrecidas
ou com lesões físicas, mecânicas ou de transporte, textura macia após o
cozimento.

2.000,0 KG 5,85 11.700,00

135 MANDIOCA DESCASCADA ORGÂNICA: Alimento em raízes, s -
MANDIOCA DESCASCADA ORGÂNICA: Alimento em raízes, sem casca,
livre de sujidades, material terroso e parasitas, de tamanho uniforme, em
pedaços com comprimento de cerca de 15 cm, compacto, firme, sem partes
apodrecidas ou com lesões físicas, mecânicas ou de transporte, textura
macia após o cozimento. Embalada a vácuo, contendo informações do
produtor, em pacotes de 1 kg.

2.000,0 KG 9,52 19.040,00

140 MILHO VERDE EM ESPIGA ORGÂNICO: Alimento em espigas de tam -
MILHO VERDE EM ESPIGA ORGÂNICO: Alimento em espigas de

2.000,0 UN 1,57 3.140,00
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tamanho médio e uniforme, com casca, com grãos íntegros, com tamanho e
cor característica, no pico de maturação, que proporcione grãos macios após
o cozimento.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

143 PEPINO ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, c - PEPINO
ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa
verde escura, sem sinais de partes amareladas, e cor branca internamente,
sem sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de
transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de maturação.

500,000 KG 5,53 2.765,00

145 PIMENTÃO ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, -
PIMENTÃO ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
verde escura característica, sem sinais de deterioração, sem danos de
lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no
pico de maturação.

100,000 KG 8,32 832,00

149 RABANETE ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, -
RABANETE ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
avermelhada característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem
danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, sem rachaduras,
compacto e íntegro, sem folhas. Isento de sujidades, terra ou parasitas.

200,000 KG 5,62 1.124,00

150 REPOLHO ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, -
REPOLHO ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas, de transporte ou da ação de parasitas, compacto e
íntegro, isento de sujidades, materiais terrosos e parasitas. Embalado
individualmente.

1.000,0 KG 4,39 4.390,00

151 REPOLHO ROXO ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uni -
REPOLHO ROXO ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração predominantemente roxa, fresco, livre de sinais de deterioração,
sem danos de lesões físicas, mecânicas, de transporte ou da ação de
parasitas, compacto e íntegro, isento de sujidades, materiais terrosos e
parasitas. Embalado individualmente.

800,000 KG 5,10 4.080,00

152 RÚCULA ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme, co - RÚCULA
ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, fresco, com folhas íntegras, sem sinais de partes apodrecidas
ou danificadas pela ação de parasitas, sem danos de lesões físicas,
mecânicas ou de transporte, isenta de sujidades, material terroso e parasitas.
Embalado em sacos plásticos, em maços.

1.000,0 MÇ 4,91 4.910,00

153 SALSINHA ORGANICA - SALSINHA ORGANICA -De primeira, in natura,
apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e
consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas

2.000,0 MÇ 5,10 10.200,00

157 TOMATE ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, co -
TOMATE ORGÂNICO: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
vermelha característica, suculento, fresco, livre de sinais de deterioração ou
da ação de parasitas, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de
transporte, compacta e íntegra, isento de sujidades, material terroso e
parasitas, no pico de maturação.

2.000,0 KG 9,65 19.300,00

159 VAGEM ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme, col - VAGEM
ORGÂNICA: Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, suculento, fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação
de parasitas, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
compacto e íntegro, isento de sujidades, material terroso e parasitas, no pico
de maturação. Embalado em pacotes plásticos, contendo 1 kg.

500,000 KG 14,07 7.035,00

Total do Participante: 1.037.363,00

Total Geral: 1.546.282,00
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Assinatura do Responsável

11/02/2022São Domingos,

MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI


