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Dados do Orçamento/Proc. compras

Proc. compras
Data
Resumo

Instituições . Instituições Filantrópicas da Rede Municipal de Niterói, no ano de de 2021, como Pregão para Registro de Preços, conforme
solicitação através do ofício nº06/2021 do Departamento de Alimentação Escolar, de acordo com a Lei 10520/02,Fonte 138 , Linha de
Pacto 053 - FME merenda escolar e Fonte 206 Linha de Pacto 054 FME - Merenda Escolar.

Dados do Fornecedor

Numcgm CNPJNome
Endereço Complemento
Município CEP

Contato
Fone/Fax

:  
:  

Dados dos Produtos
Prazo de entrega 
Validade do orçamento 

:
:

DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO

89823 72 FME - COMPRAS LICITAÇÃO

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 oriundo do manuseio e transporte.Deve

estar fresco, com aroma, cor e sabor próprio. Deverá

apresentar grau de maturação tal qual permita suportar a

manipulação , o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo  imediato.

ABACATE


RESUMO: Com peso aproximado de 600g a unidade. De

primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e com

formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Deve estar fresco, com aroma, cor 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 ou próximo.

AMEIXA


RESUMO: Nacional, de primeira qualidade , com peso

médio de 40g. Apresentando tamanho, cor e formação

uniforme , com polpa intacta e firme, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte

BANANA PRATA


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

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

tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta,

devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e

mecânicos, oriundos do manuseio e transporte.


:  17047 :Orçamento Data Limite Hora Limite

Processo: 210/0259/2021 Data: 26/01/2021
RUBRICA:

:  :  :  
:  :  
:  :  

01 38880 KILO 

1 UNIDADES

02 18000 KILO 

1 UNIDADES

03 1500 KILO 

1 UNIDADES

04 244224 KILO 

1 UNIDADES

MINUTA DE PROPOSTA REALINHADA/READEQUADA - ANEXO I - LOTE 01

:  79846
:  
:  Aquisição de gêneros alimentícios(FRUTAS) para serem utilizados na elaboração do cardápio das Unidades Escolares, Projetos e
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CAQUI


RESUMO: De primeira qualidade, compacto e firme , com

peso médio de 120g a unidade, apresentando tamanho, cor

e formação uniforme, sem danos físicos e mecânicos

oriundo do manuseio e transporte acondicionado em

embalagem própria.

GOIABA


RESUMO: Goiaba vermelha, fresca, com peso médio de

160g . De primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e

com formação uniforme , com polpa intacta e firme, sem

danos físicos e mecânicos , oriundo do manuseio e

transporte, ausência de contaminação por parasitas e larvas.

LARANJA


RESUMO: Laranja Pêra - com peso médio de 150g por

unidade, contendo o K em média 7 unidades. Fresca de 1ª

qualidade, livre de sujidade, parasitas e larvas, tamanho r

coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e madura,

com polpa firme e intacta.

LARANJA


RESUMO: Laranja Lima - com peso médio de 120g por

unidade, contendo o K em média 8 unidades. Fresca de 1ª

qualidade, livre de sujidade, parasitas e larvas, tamanho r

coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e madura,

com polpa firme e intacta.

LIMÃO


RESUMO: Limão TAITI - com peso médio de 80g . De ótima

qualidade, casca lisa, fresca, compacta e firme, isenta de

sujidade, tamanho e coloração uniformes, devendo se bem

desenvolvida.

MAÇÃ


RESUMO: Maçã nacional - não ácida, com peso médio de

120g por unidade. As frutas devem ser firmes, coloração

vermelha, devendo apresentar-se sem deformação e

ausentes de danos mecânicos e doenças. Deverá

apresentar grau de maturação tal qual permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o manuseio imediato . Não serão 

permitidos defeitos de natureza física ou mecânica , que

afeta a sua aparência ;a casca e polpa deverão estar

intactas e firmes.


MAMÃO


RESUMO: MAMÃO FORMOSA -maduro com peso médio de

2kg por unidade. Deverá apresentar grau de maturação tal

que permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo

imediato. Livre de sujidades, parasitas

 e larvas.Não serão permitidos defeitos de natureza física ou

05 8100 KILO 

1 UNIDADES

06 16560 KILO 

1 UNIDADES

07 281880 KILO 

1 UNIDADES

08 77760 KILO 

1 UNIDADES

09 14400 KILO 

1 UNIDADES

10 356544 KILO 

1 UNIDADES

11 187200 KILO 

1 UNIDADES
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 mecânicas, que afete a  sua aparência ; a casca e a polpa

deverão estar intactas e firmes, com coloração amareladas e

sem deformação.

MANGA


RESUMO: Tipo Tommy, 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, isentas de

enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem danos

físicos e mecânicos oriundo de manuseio e transporte.

MELANCIA


RESUMO: Com peso variado de 5 a 10kg a unidade. Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suporta a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo imediato. Não serão permitidos

defeitos da natureza física ou mecânica, que afete sua

aparência; a casca e  polpa deverão estar intactas e firmes.

MELÃO


RESUMO: Com peso variado de 1,5 a 2Kg a unidade.

Devem manter-se  sem deformação e ausência de danos

mecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo.

PÊSSEGO


RESUMO: Extra de primeira qualidade, compacto e firme,

com peso médio de 120g a unidade. Com aspecto, cor,

cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e intactas,

tamanho w coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvidas e maduras, isenta de enfermidades, isenta de

sujidade, parasitas e larvas sem danos físicos e mecânicos

oriundos de manuseio e transporte

PERA


RESUMO: não ácida com peso médio de 200g contendo o

quilo, no mínimo 5 unidades. Primeira, com aspecto, cor,

cheiro e sabor próprio, com polpasnfirmes e intactas,

tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvidas e maduras, isentas de enfermidades,  isenta

de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e

mecânicos oriundo de manuseio e transporte.n


TANGERINA


RESUMO: TANGERINA POKAN<hifengrande>  de primeira

qualidade com peso médio de 200g a unidade, contendo, no

mínimo, 5 unidades por kg. Deve apresentar as

características da variedade bem definidas (cor, textura,

sabor), aroma levemente perfumado, estar fisiologicamente

 desenvolvida, sadia, isenta de substâncias nocivas à saúde.

12 46980 KILO 

1 UNIDADES

13 93600 KILO 

1 UNIDADES

14 46800 KILO 

1 UNIDADES

15 2400 KILO 

1 UNIDADES

16 18000 UNIDADE 

1 UNIDADES

17 18000 UNIDADE 

1 UNIDADES
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 Deverá apresentar grau de maturação tal que permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo mediato e imediato.

Deverá apresentar-se bem formados, sem manchas, sem

ataque de pragas e doenças, sem rachaduras e danos

mecânicos.

T O T A L   G E R A L               


