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Dados do Orçamento/Solicitação
Orçamento Data Limite Hora Limite

Solicitação
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Resumo
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:  CHAMADA PÚBLICA:  30/07/2019
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Dados do Fornecedor
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:  :  
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:
:

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

1 112872 KILO 

1 UNIDADES


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.

2 18840 UNIDADE 

1 UNIDADES


AIPIM


RESUMO: Extra sem danos mecânicos, sem lesões de

insetos e doenças, sendo in natura, descascado  e

embalado a vácuo. Deverá  apresentar grau de maturação

tal qual que permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo

imediato ou próximo. Com o peso aproximadamente de 1

Kg.

3 11256 MOLHO ALFACE


RESUMO: ALFACE LISA ORGÂNICA  de primeira com

coloração verde característica, sem ataque de pragas e

doenças, sem folhas amareladas e danos mecânicos. Livre

de contaminação por agrotóxico e de sementes

genericamente modificadas> Uso de adubo orgânicos e

controle alternativo de pragas.

4 75192 KILO 

1 UNIDADES


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.


5 18840 KILO 

1 UNIDADES


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,
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 parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias. Este

produto será submetido a avaliação de amostra antes da

aquisição.

6 29952 KILO 

1 UNIDADES


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.

7 22512 MOLHO COUVE-FLOR


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 maturação.

8 29976 MOLHO ESPINAFRE


RESUMO: De primeira qualidade ter coloração verde, fresco,

estar sem ataque de pragas e doenças e sem folhas

amareladas e danos mecânicos.

9 37680 KILO 

1 UNIDADES


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.

10 56436 KILO 

1 UNIDADES


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.

11 67656 KILO 

1 UNIDADES


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.
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12 60120 KILO 

1 UNIDADES


TOMATE


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, acondicionado em caixa

próprias. Este produto será submetido avaliação de amostra

antes da aquisição.

13 1876 KILO 

1 UNIDADES


PÃO


RESUMO: DE BATATA DOCE - Pão caseiro de batata doce,

farinha de trigo, óleo e/ou manteiga, fermento,podendo

conter leite e ovos. Tamanho da unidade de aproximado de

30g. Os pães devem ser entregues íntegros, com cor, odor e

sabor característico, livre de sujidades e elementos

estranhos ao produto. Todos os produtos de origem animal

utilizado pelo agricultor para a produção do pão deve

apresentar controle e selo de inspeção sanitária (SIF). Todos

os empreendimentos familiares rurais produtores, com CPF

ou CNPJ, deverão apresentar certificação sanitária. Os

devem vir em embalagem plástica transparente e resistente,

rotulada conforme a legislação e validade.Transporte em

veículo adequados que atenda as boas práticas. Validade da

entregam com no mínimo 1 (uma) semana para uso.

14 3744 KILO 

1 UNIDADES


POLPA DE FRUTA


RESUMO: SABOR GOIABA  - polpa de fruta sabor goiaba,

produto congelado 100% natural, sem adição de

conservantes, aromas e corantes; embalagem de 1kg.

Rendimento de no mínimo 4 litros. Registrado e Fiscalizado

no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

M.A.P.A ou órgão estadual competente credenciado por

esse Ministério . Data de fabricação e validade no rótulo .

Acondicionada em embalagem plástica resistente. Devem

constar no rótulo da embalagem o nome do agricultor

familiar e i endereço do imóvel rural onde a polpa foi

produzida, além do numero da Declaração de Aptidão- DPA

e outras informações, conforme norma regulamentadora. O

suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou

parte do vegetal de sua origem. Deve conter cor, sabor e

aroma característicos. Transporte adequado para manter o

produto totalmente congelado durante o transporte e

entrega. Validade da entrega com no mínimo

 de 3 meses para uso.

15 3744 KILO 

1 UNIDADES


POLPA DE FRUTA


RESUMO: SABOR MARACUJÁ  - polpa de fruta sabor

MARACUJÁ, produto congelado 100% natural, sem adição

de conservantes, aromas e corantes; embalagem de 1kg.

Rendimento de no mínimo 4 litros. Registrado e Fiscalizado

no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

M.A.P.A ou órgão estadual competente credenciado por

 esse Ministério . Data de fabricação e validade no rótulo .

Acondicionada em embalagem plástica resistente. Devem

ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VALIDAD. MIN. VLR UNIT. VLR TOT.
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 constar no rótulo da embalagem o nome do agricultor

familiar e i endereço do imóvel rural onde a polpa foi

produzida, além do numero da Declaração de Aptidão- DPA

e outras informações, conforme norma regulamentadora. O

suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou

parte do vegetal de sua origem. Deve conter cor, sabor e

aroma característicos. Transporte adequado para manter o

produto totalmente congelado durante o transporte e

entrega. Validade da entrega com no mínimo de 3 meses

para uso.

16 62596 UNIDADE 

1 UNIDADES


BEBIDA LÁCTEA


RESUMO: Bebida láctea Fermentada Sabor Morango - deve

conter polpa de morango, soro do leite, açúcar, fermento

lácteo e ser livre de corantes artificiais. Não deve conter

glúten. A bebida láctea deve ser acondicionada em

embalagem plástica não tóxica, contendo no mínimo 170ml

do produto, rotulada conforme a legislação específica em

vigor , contendo data de fabricação e validade. O produto

por ser de origem animal deve conter SIE ou SIF atendendo

a legislação vigente. Transporte adequado para manter o

produto totalmente refrigerado ( entre 2 a 10 graus) durante

o transporte e entrega. Validade da entrega com no mínimo

10 dias para uso.

17 7500 KILO 

1 UNIDADES


ALHO


RESUMO: Tipo Extra, branco, boa qualidade, compacto e

firme , sem danos físicos ou de pragas , uniforme,

apresentando tamanho médio/grande, isento de sujidade e

parasitas.

18 7464 KILO 

1 UNIDADES


CEBOLA


RESUMO: Extra, nacional, tamanho médio, compacta e

firme, sem danos sérios, conformação uniforme, devendo

ser bem desenvolvida, isenta de sujidade, parasitas ,

enfermidades e materiais estranhos.

19 7464 MOLHO CHEIRO VERDE


RESUMO: fresco, composto por salsa e cebolinha . Talos e

folhas inteiras, graúdas, sem manchas, verde característico,

sem folhas amarelas.

T O T A L   G E R A L             
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II 

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.

1 112872 KILO 

1 UNIDADES


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.

2 18840 UNIDADE 

1 UNIDADES


AIPIM


RESUMO: Extra sem danos mecânicos, sem lesões de

insetos e doenças, sendo in natura, descascado  e

embalado a vácuo. Deverá  apresentar grau de maturação

tal qual que permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo

imediato ou próximo. Com o peso aproximadamente de 1

Kg.

3 11256 MOLHO ALFACE


RESUMO: ALFACE LISA ORGÂNICA  de primeira com

coloração verde característica, sem ataque de pragas e

doenças, sem folhas amareladas e danos mecânicos. Livre

de contaminação por agrotóxico e de sementes

genericamente modificadas> Uso de adubo orgânicos e

controle alternativo de pragas.

4 75192 KILO 

1 UNIDADES


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.


5 18840 KILO 

1 UNIDADES


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,


               5,45     615.152,40      
        

               4,58       86.287,20

               4,31       48.513,36

               4,31     324.077,52

               3,56       67.070,40
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 parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias. Este

produto será submetido a avaliação de amostra antes da

aquisição.

6 29952 KILO 

1 UNIDADES


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.

7 22512 MOLHO COUVE-FLOR


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 maturação.

8 29976 MOLHO ESPINAFRE


RESUMO: De primeira qualidade ter coloração verde, fresco,

estar sem ataque de pragas e doenças e sem folhas

amareladas e danos mecânicos.

9 37680 KILO 

1 UNIDADES


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.

10 56436 KILO 

1 UNIDADES


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.

11 67656 KILO 

1 UNIDADES


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.

               3.69     110.522,88

               6,58     148.128,96

              5,88     176.258,88

               4,09          154.111,20

               3,35     189.060,60

               5,69     384.962,64
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12 60120 KILO 

1 UNIDADES


TOMATE


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, acondicionado em caixa

próprias. Este produto será submetido avaliação de amostra

antes da aquisição.

13 1876 KILO 

1 UNIDADES


PÃO


RESUMO: DE BATATA DOCE - Pão caseiro de batata doce,

farinha de trigo, óleo e/ou manteiga, fermento,podendo

conter leite e ovos. Tamanho da unidade de aproximado de

30g. Os pães devem ser entregues íntegros, com cor, odor e

sabor característico, livre de sujidades e elementos

estranhos ao produto. Todos os produtos de origem animal

utilizado pelo agricultor para a produção do pão deve

apresentar controle e selo de inspeção sanitária (SIF). Todos

os empreendimentos familiares rurais produtores, com CPF

ou CNPJ, deverão apresentar certificação sanitária. Os

devem vir em embalagem plástica transparente e resistente,

rotulada conforme a legislação e validade.Transporte em

veículo adequados que atenda as boas práticas. Validade da

entregam com no mínimo 1 (uma) semana para uso.

14 3744 KILO 

1 UNIDADES


POLPA DE FRUTA


RESUMO: SABOR GOIABA  - polpa de fruta sabor goiaba,

produto congelado 100% natural, sem adição de

conservantes, aromas e corantes; embalagem de 1kg.

Rendimento de no mínimo 4 litros. Registrado e Fiscalizado

no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

M.A.P.A ou órgão estadual competente credenciado por

esse Ministério . Data de fabricação e validade no rótulo .

Acondicionada em embalagem plástica resistente. Devem

constar no rótulo da embalagem o nome do agricultor

familiar e i endereço do imóvel rural onde a polpa foi

produzida, além do numero da Declaração de Aptidão- DPA

e outras informações, conforme norma regulamentadora. O

suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou

parte do vegetal de sua origem. Deve conter cor, sabor e

aroma característicos. Transporte adequado para manter o

produto totalmente congelado durante o transporte e

entrega. Validade da entrega com no mínimo

 de 3 meses para uso.

15 3744 KILO 

1 UNIDADES


POLPA DE FRUTA


RESUMO: SABOR MARACUJÁ  - polpa de fruta sabor

MARACUJÁ, produto congelado 100% natural, sem adição

de conservantes, aromas e corantes; embalagem de 1kg.

Rendimento de no mínimo 4 litros. Registrado e Fiscalizado

no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

M.A.P.A ou órgão estadual competente credenciado por

 esse Ministério . Data de fabricação e validade no rótulo .

Acondicionada em embalagem plástica resistente. Devem

               6,09     366.130,80

             21,84       40.971,84      
    

             14,64       54.812,16

             20,80       77.875,20
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 constar no rótulo da embalagem o nome do agricultor

familiar e i endereço do imóvel rural onde a polpa foi

produzida, além do numero da Declaração de Aptidão- DPA

e outras informações, conforme norma regulamentadora. O

suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou

parte do vegetal de sua origem. Deve conter cor, sabor e

aroma característicos. Transporte adequado para manter o

produto totalmente congelado durante o transporte e

entrega. Validade da entrega com no mínimo de 3 meses

para uso.

16 62596 UNIDADE 

1 UNIDADES


BEBIDA LÁCTEA


RESUMO: Bebida láctea Fermentada Sabor Morango - deve

conter polpa de morango, soro do leite, açúcar, fermento

lácteo e ser livre de corantes artificiais. Não deve conter

glúten. A bebida láctea deve ser acondicionada em

embalagem plástica não tóxica, contendo no mínimo 170ml

do produto, rotulada conforme a legislação específica em

vigor , contendo data de fabricação e validade. O produto

por ser de origem animal deve conter SIE ou SIF atendendo

a legislação vigente. Transporte adequado para manter o

produto totalmente refrigerado ( entre 2 a 10 graus) durante

o transporte e entrega. Validade da entrega com no mínimo

10 dias para uso.

17 7500 KILO 

1 UNIDADES


ALHO


RESUMO: Tipo Extra, branco, boa qualidade, compacto e

firme , sem danos físicos ou de pragas , uniforme,

apresentando tamanho médio/grande, isento de sujidade e

parasitas.

18 7464 KILO 

1 UNIDADES


CEBOLA


RESUMO: Extra, nacional, tamanho médio, compacta e

firme, sem danos sérios, conformação uniforme, devendo

ser bem desenvolvida, isenta de sujidade, parasitas ,

enfermidades e materiais estranhos.

19 7464 MOLHO CHEIRO VERDE


RESUMO: fresco, composto por salsa e cebolinha . Talos e

folhas inteiras, graúdas, sem manchas, verde característico,

sem folhas amarelas.

               1,14       71.359,44

             14,05         105.375,00

               4,70       35.080,80

               3,28       24.481,92

T O T A L   G E R A L   3.080.233,20


