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Dados do Orçamento/Solicitação
Orçamento Data Limite Hora Limite

Solicitação
TipoData

Resumo
Departamento de Alimentação Escolar.

Dados do Fornecedor

Numcgm CNPJNome
Endereço Complemento
Município CEP

Contato
Fone/Fax

:  :  :  
:  :  
:  :  

:  
:  

Dados dos Produtos
Prazo de entrega 
Validade do orçamento 

:
:

ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VALIDAD. MIN. VLR UNIT. VLR TOT.

ABACAXI


RESUMO: fruto com peso aproximado de 1,5kg, sem danos

físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.

Deve estar fresco, com aroma e sabor próprios. Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo imediato.

AIPIM




BANANA PRATA


RESUMO: Extra, com peso médio de 120g a unidade,

contendo o Kg o mínimo de 8 unidades. Em pencas de

primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com

poupa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem

danos físicos e mecânicos do manuseio e transporte,

acondicionadas  em pencas avulsas . Este produto será

submetido a avaliação de amostra antes da aquisição.


                                PROPOSTA DETALHE - ANEXO I 

Processo: 210/4719/2020 Data: 07/12/2020
RUBRICA:

:  
: 25/02/2020 :  CHAMADA PÚBLICA
:  Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme solicitação através do ofício n° 22/2020 do

:  :  :  

 folhas  amareladas  e  danos  mecânicos.  Molho  (Maço) 
pesando 300g.  

RESUMO:  ALFACE  LISA  -  De  primeira  com  coloração 
verde característica, sem ataques de pragas e doenças, sem

RESUMO: AIPIM CONGELADO – Aipim extra, sem danos mecânicos,
 sem lesões de  isentos  e  doenças,  minimamente  processado  (cru,
 descascados,  cortado,  higienizado  e  congelado),  odor,  aspecto  e 
sabor característico, acondicionado em embalagem de polietileno para 
alimentos  em  vácuo,  submetidos  a  congelamento  a  -18ºC,  sendo  
mantido  congelado  desde  o  processamento,  transporte  e  até  o 
consumo. A embalagem deve ser 1 Kg, deve estar integra e conter os 
dados  do  produtor,  além  de  registro  do  produtor,  origem  endereço 
completo e telefone, tabela de informação nutricional, data de validade 
e  fabricação,  dados  sobre  conservação  e  utilização  correta  do  
produto,  peso  do  produto,  registro  do  produto  (no  caso  da 
vigilância  sanitária  local,  conforme  legislação  local)  e  outras 
informações que façam necessárias  de  acordo  com  a  legislação.  O
 produto  deve  apresentar  validade  máxima  de  20  dias  após  a 
fabricação,  devendo  ser  entregue  com  no  mínimo  13  dias  para  o  
consumo  até  o  vencimento.  O  produtor  interessado  deve  
apresentar  no momento  da  proposta:  1)  cópia  do  manual  de  boas
 pratica  de  fabricação;  2) Certificado e/ou Registro (cópia e original) 
da vigilância sanitária local para realização
 da  produção  atualizado  nos  últimos  12  meses;  3)  Registro  original
 e  cópia  do registro do produtor (de acordo com disposto na Instrução 
Normativa SDA nº9/2019 –
 Norma  para  registro  de  estabelecimentos  no  Cadastro  Geral  de 
Classificação  do  Ministério  da  agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento 
(CGC/MAPA) . Embalagem de 1kg.

1 53568 KILO 

1 UNIDADES

2 17856 UNIDADE 

1 UNIDADES

3 35736 MOLHO ALFACE

4 59560 KILO 

1 UNIDADES
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ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VALIDAD. MIN. VLR UNIT. VLR TOT.

CENOURA


RESUMO: Extra, sem rama, deverão ser de porte

médio/grande de boa qualidade, fresca, compacta e firme,

sem defeitos sérios (rachaduras e cortes) , apresentar

tamanho e cor uniforme e característica. Deverá apresentar

grau de maturação tal qual permita suportar manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo e imediato devendo ser bem desenvolvida. Sem

coloração esverdeada, deformação, deterioração, sem

ataque de pragas e doenças.

INHAME



RESUMO: Extra . Deverá ser de porte médio/grande de boa

qualidade , fresco, firme, apresentando tamanho uniforme,

estando livre de enfermidade, defeitos graves que alteram a

conformação e aparência, sem lesões de origem

física/mecânica ( rachaduras, perfurações e cortes) . Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo.

LARANJA


RESUMO: LARANJA SELETA - com peso médio de 150g

por unidade. Contendo o kg em média 7 unidades. Fresca

de 1ª qualidade,livre de sujidades, parasitas e larvas,

tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida e

madura, com polpa firme e intacta.

MANGA


RESUMO: Tipo Tomy, com peso médio de 300g cada

unidade. Com aspecto , cor, cheiro e sabor próprio, com

polpas firmes e intactas , tamanho e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvidas e maduras, isenta de

enfermidades, sujidades, parasitas e larvas,sem danos

físicos e mecânicos  oriundo

 de manuseio e transporte.

BATATA DOCE


RESUMO: Roxa de primeira qualidade, sem rama, fresca, de

tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvida. Firme e

lisa, sem lesões de origem mecânica ou  física, sem

rachaduras. Isenta de sujidades,
  parasitas e larvas.

e  tamanho  uniforme  e  típicos  da  variedade,  sem  folhas 
amareladas, sem sujidades, sem defeitos que possam alterar 
sua  aparência  e  qualidade.  Deve  estar  fisiologicamente 
desenvolvida, bem formada, livre de danos mecânicos, pragas
 e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e 
uso. Molho (maço) pesando 200g.

RESUMO:  BERTALHA  –  in  natura  com  folhas  frescas  e  lisa,  com 
coloração  e  tamanho  uniforme  e  típicos  da  espécie,  sem  folhas 
amareladas,  sem  sujidades,  sem  defeitos  que  possam  alterar  sua 
aparência e qualidade. Deve estar fisiologicamente desenvolvida, bem 
formada,  livre  de  danos  mecânicos,  pragas  e  doenças  e  estar  em 
perfeitas  condições  de  conservação  e  uso.  Molho  (maço)  pesando 
200g.

5 17856 KILO 

1 UNIDADES

6 14268 KILO 

1 UNIDADES

7 26784 MOLHO COUVE-MANTEIGA
RESUMO: COUVE MANTEIGA – fresca, firme com coloração 

8 13392 MOLHO BERTALHA

9 8928 KILO 

1 UNIDADES

10 53568 KILO 

1 UNIDADES

11 16068 KILO 

1 UNIDADES
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TOMATE




ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VALIDAD. MIN. VLR UNIT. VLR TOT.

RESUMO: médio, liso, de primeira qualidade, compacto e

firme, com aproximadamente 80% de maturação, sem

lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e

cortes, tamanho  e coloração típica e uniforme, isento de

sujidade, parasitas e larvas.

 apresentando tamanho médio/grande,  isento de sujidades, 
parasitas e materiais estranhos.

RESUMO:  ALHO  –  tipo  extra,  branco,  boa  qualidade, 
compacto e firme, sem danos físicos ou de pragas, uniforme,

CEBOLA
RESUMO:  CEBOLA  -  extra,  nacional,  tamanho  médio, 
compacta e firme, sem danos sérios, conformação uniforme, 
devendo  ser  bem  desenvolvida,  isenta  de  sujidades, 
parasitas, enfermidades e materiais estranhos.

CEBOLINHA 

SALSINHA 

1 UNIDADES

RESUMO: SALSINHA - fresca folhas inteiras, graúdas, sem 
manchas,  verde  característico,  sem  folhas  amareladas. 
Isento de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos  oriundos  de  manuseio  e  transporte.  Molho 
(maço) pesando 200g.

RESUMO:  CEBOLINHA – fresca, bem desenvolvidas, sem 
manchas,  integras,  cor  e  odor  característico  (não  
amarelada).  Isento  de  sujidades,  parasitas  e  larvas,  sem 
danos  físicos  e  mecânicos  oriundos  de  manuseio  e 
transporte. Molho (maço) pesando 200g.

RESUMO: GOIABA  VERMELHA  –  fruta  firme  e  integra, 
textura  e  consistência  de  fruta  fresca,  de  colheita  recente, 
livre de casca com manchas, sem lesões de origem físicas 
ou  mecânica,  sem  perfurações  e  cortes,  tamanho  e 
coloração típica e uniforme, isento de sujidades, parasitas e 
larvas, apresentando grau de amadurecimento ideal para o 
consumo,  acondicionado  em  caixas  própria  com  1kg  de 
goiaba. 

T O T A L   G E R A L             

12 71240 KILO 

1 UNIDADES

13 23800 KILO 

1 UNIDADES

14 23800 KILO 

1 UNIDADES

15 118972           MOLHO 

16 59506            MOLHO 

17 8934 KILO 
GOIABA VERMELHA

Kleide
Texto tecleado
ALHO


