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Processo Licitatório:
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10/2021

12/01/2021

10/2021

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 12/01/2021

-

Folha:  1/5

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta: .............................................................

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

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

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

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

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

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

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

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

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

UN78581                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

ABOBORA CABOTIÁ. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.
Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de
maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou
biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca.

Preço Unit. Máximo

2,5000 300,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

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

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

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

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

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

UN91072                                                                                                       ABOBRINHA Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.
Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de
maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou
biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca.

3,0000 80,000

UN78593                                                                                                       ACELGA.De qualidade, fresca, limpa, isenta de sujidades, parasitas,
larvas e corpos estranhos. Deve estar embalada em sacos plásticos de
polietileno transparente ou em caixas plásticas.

4,5000 200,000

UN91094                                                                                                       AIPIM. Produtos sãos, limpos, e de boa qualidade; sem defeitos,
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da
variedade; uniformidade no tamanho e na cor.

2,5000 300,000

UN91085                                                                                                       ALFACE. De qualidade, fresca, limpa, isenta de sujidades, parasitas,
larvas e corpos estranhos. As folhas devem estar integras próprias para
consumo imediato. Deve estar embalada em sacos plásticos de
polietileno transparente ou em caixas plásticas.

1,9000 400,000

UN78617                                                                                                       AMEIXA.  De qualidade, limpa, apresentando grau médio de
amadurecimento. Deve estar acondicionada em caixas plásticas, de
forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos.

5,3000 300,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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UN78628                                                                                                       BANANA, Alimento de qualidade, limpa, apresentando grau médio de
amadurecimento. Deve estar acondicionada em caixas plásticas, de
forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos. Ausência de
manchas e ferimentos. Não será aceito banana com grau elevado de
maturação.

2,5000 1.500,000

UN78639                                                                                                       BATATA DOCE.Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.
Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de
maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou
biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca.

3,0500 200,000

UN786410                                                                                                       BATATA INGLESA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade,
tamanho médio. Condicionado de forma a evitar danos. Deve estar
isento de lesões, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca.

3,2000 200,000

UN786512                                                                                                       BERGAMOTA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.
Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de
maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões
física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à
casca.

3,6500 1.000,000

UN911113                                                                                                       BERINJELA Produto sadio, limpo e de primeira qualidade, tamanho
médio. Condicionado de forma a evitar danos. Deve estar isento de
lesões, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca

5,2500 20,000

UN786614                                                                                                       BETERRABA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.
Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de
maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou
biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca. Tamanho
médio de aproximadamente 100g.

3,8000 300,000

UN786715                                                                                                       BOLACHA CASEIRA. Produto de primeira qualidade com sabor e cor
própria, feita a base de farinha de trigo. Acondicionada em embalagem
transparente, fechada e rotulada com data de fabricação e data de
validade, bem como as informações nutricionais do produto e seus
ingredientes. Unidade pesando 500 gramas.

20,3000 200,000

UN786816                                                                                                       BRÓCOLIS. De qualidade. Acondicionado em embalagens a evitar
danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento
de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades.
Cada unidade pesando em média 400 gramas. Cor e aspecto próprio do
produto.

3,4000 300,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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UN786917                                                                                                       CAQUI. Fruto de qualidade, limpo, apresentando grau médio de
amadurecimento. Deve estar acondicionada em caixas plásticas, de
forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos. Cor e aspectos próprios
do produto.

6,2000 500,000

UN787018                                                                                                       CENOURA.Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado
de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado.
Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de
parasitas ou sujidades aderidos à casca.  Peso médio de
aproximadamente 130gramas.

3,9000 200,000

UN787119                                                                                                       CHUCHU.Firme, sem manchas e batidas na casca. Isentas de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve apresentar lesões, rachaduras ou emissão
de brotos laterais.

3,5000 150,000

UN787220                                                                                                       COUVE-FLOR.Deve estar isento de lesões física, mecânica ou
biológica, além de parasitas ou sujidades. Cor e aspectos próprios do
alimento.

4,1000 300,000

UN911221                                                                                                       DOCE FRUTA. Sabores uva, morango, pêssego entre outros. Produto
rotulado com data de fabricação e validade, informações nutricionais,
ingredientes conforme previsto em legislação. Embalagens de
aproximadamente1kg.

15,0000 50,000

UN911322                                                                                                       ESPINAFRE. Em maços com aproximadamente 100g cada. Deve
apresentar folhas integras, sem sujidade e outros corpos estranho.

1,0000 60,000

UN787523                                                                                                       EXTRATO DE TOMATE, concentrado, a base de tomate e sal.De boa
qualidade e bom rendimento. Embalagem tetra pak ou vidro, a
embalagem deve apresentar-se integra, 1kg.

11,5000 260,000

UN787624                                                                                                       KIWI.  De primeira qualidade fruto de tamanho médio, fresco, limpo,
grau médio de amadurecimento. Isento de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica.

16,5000 800,000

UN787725                                                                                                       LARANJA, de primeira qualidade, fruto de tamanho médio, fresco,
limpo, grau médio de amadurecimento. Isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica.

4,5000 1.600,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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UN787826                                                                                                       MAÇÃ,Produto de tamanho médio, com características íntegras e de
boa qualidade, fresco, limpo, cor aroma e sabor típicos, apresentando
grau de maturação adequado. Isento de sujidades, manchas e
machucados em sua superfície.

5,9000 1.400,000

UN787927                                                                                                       MELANCIA produto de primeira qualidade, sem manchas e amassados.
Cor, aroma e sabor característicos. Fresco e com grau de
amadurecimento adequado. Isento de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.

2,3000 900,000

UN788028                                                                                                       MILHO VERDE, produto com grau de amadurecimento para consumo
imediato, cor e aspectos próprios.

5,2000 500,000

UN788129                                                                                                       MORANGO, fruto de tamanho médio, com grau de amadurecimento
adequado para consumo. Características íntegras, fresca, limpa,
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie. Isento de
sujidades, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.

4,5000 150,000

UN788230                                                                                                       OVOS, frescos com peso de aproximadamente 50 gramas por unidade.
Isentos de sujidades, parasitas ou larvas. Não devem apresentar
quaisquer lesões (rachaduras) de ordem física, mecânica ou biológica.
Devem ser inspecionados, estar em embalagem descartável, fechada,
com capacidade para 1 dúzia, identificada com rótulo conforme
legislação vigente.

7,0000 750,000

UN788331                                                                                                       PÊSSEGO, De qualidade, limpo, apresentando grau médio de
amadurecimento. Deve estar acondicionada em caixas plásticas, de
forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos. Cor, aroma e aspectos
próprios do fruto.

6,2000 500,000

UN788432                                                                                                       PIMENTÃO VERDE, tamanho médio, fresco, limpo, coloração uniforme,
aroma, cor e sabor tímicos da espécie. Isento machucados.

5,6000 80,000

UN911433                                                                                                       PINHÃO. Inteiro, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, isento de sujidades,
parasitas e larvas.

7,5000 300,000

UN788634                                                                                                       REPOLHO ROXO,tamanho médio, fresco, de primeira qualidade, limpo,
coloração uniforme, aroma, cor e sabor tímicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a
superfície. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou
biológica.

3,9000 135,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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UN788535                                                                                                       REPOLHOBRANCO, tamanho médio, fresco, de primeira qualidade,
limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor tímicos da espécie; isento
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a
superfície. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou
biológica.

3,5000 135,000

UN788936                                                                                                       SUCO DE UVA ,Produto de primeira qualidade, em embalagens
intactas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, com no mínimo 03 meses após a data
de entrega do produto. Embalagem contendo 01 litro.

16,0000 300,000

KG247238                                                                                                       VAGEM, com aparência fresca, tenra, sem defeitos e de cor verde. De
primeira qualidade, limpa, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
lesões de origem física, mecânica ou biológica

8,0000 120,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


