
Departamento
Fone / Ramal
Fax
PROCESSO DE COMPRAS N° 079856

: FME - COMPRAS LICITAÇÃO
:  / 
: 

Página 1

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
RUA VISCONDE DO URUGUAI,414
NITEROI
21 27173255
gaifmeniteroi@gmail.com
39.244.595/0001-66

Dados do Orçamento/Proc. compras
Orçamento Data Limite Hora Limite

Proc. compras
Data
Resumo

Instituições Filantrópicas da Rede Municipal de Niterói no ano de 2021, conforme solicitação através do ofício nº o6 /2021, como Pregão
Presencial para Registro de Preços, de acordo com a Lei Federal 10520/02. Linha de pacto 053 , FME Merenda Escolar , fonte 138,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

89828 72 FME - COMPRAS LICITAÇÃO

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

ABÓBORA




           3,95      102.384,00

RESUMO: BAIANA - madura, com peso médio de 3 Kg por

unidade.Apresentando-se de ótima qualidade e sem

defeitos, bem desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor

típicos da variedade e uniformes no tamanho e na cor. Não

deverá apresentar rachaduras ou cortes na casca; a polpa

deverá estar  intacta e limpa . Deverá apresentar grau fr

maturação tal que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo imediato. Sem apresentar danos mecânicos, sem 

estar deterioradas e estar ausente de ataques de praga.

ABOBRINHA




           2,99       55.972,80

RESUMO: Extra, os frutos devem ter coloração verde clara,

com ausência de ataques de pragas sem amassados.

Deverá ser de porte médio/grande , de boa qualidade ,

fresca, compacta e firme, apresentando tamanho uniforme e

suficientemente desenvolvida, estando livre de

enfermidades, defeitos graves que alterem a conformação e

aparência , sem lesões de origem física /mecânica (

rachaduras, perfurações, cortes). Deverá apresentar grau de

maturação tal que permita suportar a manipulação , o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo imediato.


AIPIM




           3,15       18.900,00

RESUMO: Extra, sem danos mecânicos, sem lesões  de

insetos e doenças. 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


:  17048 :  :  

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

01 25920 KILO 

1 UNIDADES

02 18720 KILO 

1 UNIDADES

03 6000 KILO 

1 UNIDADES

:  79856
:  
:  Aquisição de gêneros alimentícios  (Hortifrutigranjeiro) para serem utilizados na elaboração do cardápio das Unidades Escolares, 
Projetos e

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II - LOTE 02
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ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.

AGRIÃO




           4,03       12.573,60

RESUMO: De primeira , coloração verde característica,

fresco, estar sem ataques de pragas e doenças, sem folhas

amarelas e danos mecânicos. Deverá apresentar grau de

maturação tal que permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo imédiato

ALFACE




           6,12       11.016,00

RESUMO: CRESPA ROXA- de primeira , cor característica,

sem ataque de pragas e doenças , sem folhas amareladas e

danos mecânicos.

ALFACE




           4,95       35.640,00

RESUMO: LISA - De primeira, com coloração verde sem

danos físicos ou de pragas e doenças, sem folhas

amareladas e danos mecânicos.

ALHO




          13,99      374.708,16

RESUMO: tipo extra , branco ,boa qualidade , compacto e

firme, sem danos físicos ou de pragas, uniforme ,

apresentando tamanho médio/grande, isento de sujidades ,

parasitas.

BATATA DOCE




           2,30       43.470,00

RESUMO: Extra, raízes de coloração rosada, sem danos

mecânicos e doenças . Deverá ser de porte médio/grande ,

de boa qualidade, fresca, compacta e firme, apresentando

tamanho uniforme e  suficientemente desenvolvida, sem

defeitos graves que alterem a conformação r aparência, sem

lesões de origem física ou mecânica( rachaduras,

perfurações e cortes). Deverá apresentar grau de

maturação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo imediato ou próximo .

BATATA




           3,82      223.470,00

RESUMO: BATATA INGLESA - HBT lavada, de primeira

qualidade , sem danos de origem física/ mecânica , sem

manchas esverdeadas, sem sujidades, parasitas e/ou

enfermidades.  Devendo apresentar  grau de maturação  tal

que permita suportar a manipulação , o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo

imediato.

BETERRABA




           3,18       44.647,20

RESUMO: Extra, sem rama , coloração vermelha intensa,

sem rachaduras e lesões de insetos. Porte médio/grande de

boa qualidade , fresca, compacta, firme,sem defeitos sérios ,

devendo ser bem desenvolvida.


BERINJELA




           2,72       50.918,40

RESUMO: Extra, fresca, com peso médio de 170g a unidade

04 3120 KILO 

1 UNIDADES

05 1800 KILO 

1 UNIDADES

06 7200 KILO 

1 UNIDADES

07 26784 KILO 

1 UNIDADES

08 18900 KILO 

1 UNIDADES

09 58500 KILO 

1 UNIDADES

10 14040 KILO 

1 UNIDADES

11 18720 KILO 

1 UNIDADES
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 , tamanho e coloração uniforme, firme e intacta sem lesões

físicas

 ou mecânicas (rachaduras, perfurações,corte , sem

sujidade, parasitas e  larvas.

BRÓCOLIS




           6,04       63.601,20

RESUMO: Extra fresco, ser tenro, estar sem ataques de

pragas e doenças, sem folhas/flores amareladas e danos

mecânicos. Deverá apresentar grau de maturação tal que

permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação  em condições adequadas para o consumo

imediato.

CEBOLA




           3,11      166.596,48

RESUMO: Extra, sem nacional, tamanho médio, compacta e

firme, sem danos sérios, conformação uniforme, devendo

ser bem desenvolvida, isenta de sujidade , parasitas,

enfermidades e materiais estranhos.

CENOURA




           3,02      119.592,00

RESUMO: Extra, sem rama , deverão ser de porte

médio/grande, de boa qualidade fresca, compacta e

firme,sem defeitos sérios ( rachaduras e cortes),

apresentando tamanho e cor uniforme e característica.

Deverá apresentar grua de maturação tal que  permita

suportar a manipulação , o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo imediato , devendo

ser bem desenvolvida, sem coloração esverdeada,

deformação, deterioração, sem ataque de pragas e doenças.

CHEIRO VERDE




           9,97      103.368,96

RESUMO: Fresco, composto por salsa e cebolinha , talos e

folhas inteiras, graúdas, sem manchas, verde característico,

sem folhas amareladas.

CHUCHU




           2,45       81.144,00

RESUMO: nnnnnnnnnnnnnnnExtra, coloração verde claro,

de porte médio/grande, de boa qualidade, fresco , compacto

e firme, sem defeitos ´sérios( rachaduras e cortes),

apresentando tamanho, cor e conformação uniformes,

devendo ser bem desenvolvidos, ausência de espinhos, sem

deformação e/ou danos mecânicos e doenças. 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


COENTRO




          11,91       17.150,40

RESUMO: De primeira qualidade, fresco, aspecto e sabor

próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidade e

materiais terroso.

12 10530 KILO 

1 UNIDADES

13 53568 KILO 

1 UNIDADES

14 39600 KILO 

1 UNIDADES

15 10368 KILO 

1 UNIDADES

16 33120 KILO 

1 UNIDADES

17 1440 KILO 

1 UNIDADES
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COUVE




           4,79       33.625,80

RESUMO: Manteiga - comum, fresca, de tamanho médio,

coloração uniforme, sem manchas, bem desenvolvida, firme

e intacta, isenta de material terroso, livre de sujidade,

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos

de manuseio e transporte.

COUVE-FLOR




           8,88      159.840,00

RESUMO: Sem rama, com peso mínimo de 1kg a unidade.

Deve apresentar as características do cultivar bem definidas,

estar fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa

com coloração  própria , livre de danos mecânicos

fisiológicos , pragas e doenças e estar em perfeitas

condições de conservação e maturidade.

ESPINAFRE




           4,88       28.108,80

RESUMO: De primeira qualidade, ter coloração verde,

fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e sem folhas

amareladas e danos mecânicos.

HORTELÃ




           8,47        2.744,28

RESUMO: Fresca, em folhas verdes, com aspecto de cor e

cheiro de sabor próprio, livre de sujidade, parasitas e larvas,

maço com folhas íntegras, frescas, não amareladas.

INHAME




           3,45       40.365,00

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

qualidade, feestando livre de enfermidade, defeitos graves

que alterem a conformação e aparência sem lesões de

origem física /mecânica( rachaduras, perfurações, cortes).

Deverá apresentar grau de maturação tal que permita

suportar  a manipulação o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo.

OVOS




           5,37      402.105,60

RESUMO: GALINHA - de granja, extra, acondicionado em

cartela contendo uma dúzia , perfazendo no mínimo 720g.

Não deve apresentar quaisquer lesões  de ordem física ,

mecânica ou fisiológica. livre de fungos ou sujidades.

PEPINO




           2,69       14.526,00

RESUMO: O produto deve ser de 1ª qualidade , de tamanho

médio, liso com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração

uniformes, típicos da variedade, sem manchas bolores,

sujidades, parasitas ou enfermidades, sem lesões de origem

física ou mecânica.

PIMENTÃO




           3,67       21.139,20

RESUMO: Verde - extra, de primeira qualidade tamanho e

coloração uniforme, sem lesões de origem física ou

mecânica, perfurações e corte.

18 7020 KILO 

1 UNIDADES

19 18000 KILO 

1 UNIDADES

20 5760 KILO 

1 UNIDADES

21 324 KILO 

1 UNIDADES

22 11700 KILO 

1 UNIDADES

23 74880 DUZIA 

1 UNIDADES

24 5400 KILO 

1 UNIDADES

25 5760 KILO 

1 UNIDADES
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QUIABO




           5,99       32.346,00

RESUMO: Extra, liso, de boa qualidade, macios, tamanho e

coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do

transporte ( rachaduras e cortes) ou biológica, fresco, limpo,

isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas e corpos

estranhos aderidos à superfície externa.

REPOLHO




           2,96       15.984,00

RESUMO: De primeira qualidade, formato de cabeça 

redonda , folha lisa e predominantemente branca. Bem

desenvolvido, firme e intacto, sem danos físicos e mecânico

oriundos de acondicionamento e transporte. Sem lesões de

insetos ou doenças . Deverá apresentar grau de maturação

tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo

imediato.

TOMATE




           4,47      193.104,00

RESUMO: Extra, tipo A, tamanho médio, cor vermelha

característica , sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem

manchas, com coloração uniforme, sem parasitas e/ou

sujidades.

VAGEM




           5,97       41.909,40

RESUMO: Manteiga - Tamanho e coloração uniforme, livre

de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem

danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio ou

transporte, classificação extra, isento de partes amassadas

ou batidas, sem parasitas ou enfermidades

T O T A L   G E R A L    2.510.951,28

26 5400 KILO 

1 UNIDADES

27 5400 KILO 

1 UNIDADES

28 43200 KILO 

1 UNIDADES

29 7020 KILO 

1 UNIDADES


