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ABOBRINHA VERDE de primeira, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, sem terra
aderida.

813,60360 2,26KG001099300001

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras

5.935,602.840 2,09KG000207700002

AGRIAO agrião com folhas verdes brilhantes, firme e sem
áreas escuras, fresco, com coloração e tamanho
uniformes, sem sujidades e outros defeitos que possam
alterar sua aparência

927,00206 4,50KG002776000003

ALFACE LISA com folhas brilhantes, firmes e sem áreas
escuras, frescas, com coloração e tamanho uniforme,
sem sujidade e outros defeitos que possam alterar sua
aparencia

5.334,001.270 4,20KG002152700004

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

40.066,9219.356 2,07KG000729200005

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.

9.863,103.510 2,81KG001099000006

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

10.267,603.860 2,66KG001973600007

BATATA INGLESA de primeira, tamanho médio, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra, sem manchas e brotos

28.473,1511.435 2,49KG000086200008

BETERRABA de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem
folhas, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem
defeitos

3.120,001.560 2,00KG000086400009

BROCOLIS PACT. C/ 01 KG brócolis fresco, folhas e talos
verde escuro, firmes, sem manchas, sem insetos, sem
sujidades e outros defeitos que possam alterar sua
aparência.

3.589,11633 5,67KG001099500010

CENOURA fresca, graúda, grau normal de evolução no
tamanho, uniforme, sem ferimentos e defeitos.

10.708,504.425 2,42KG001901700013

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos

4.182,002.550 1,64KG001099100014

COUVE MANTEIGA - MAÇO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade

3.465,28952 3,64KG001588800015

ESPINAFRE espinafre fresco, com folhas verdes
brilhantes, firme e sem áreas escuras, fresco, com
coloração e tamanho uniformes, sem sujidades e outros
defeitos que possam alterar sua aparência

3.975,90870 4,57KG002776100016
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INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra.

23.653,405.210 4,54KG

LARANJA CAMPISTA madura, doce, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem defeitos e ferimentos

3.385,601.840 1,84KG002153100020

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

9.806,404.540 2,16KG000157100021

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

19.655,956.995 2,81KG002338800023

MORANGO morango – produto deve apresentar
coloraçao vermelha brilhante, fresco, sem ferimentos e
manchas. embalagem plástica que garanta a integridade
do produto.

33.308,103.570 9,33KG001673100024

PEPINO fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem
ferimentos e manchas 2.356,401.370 1,72KG000612500026

PIMENTÃO VERDE , frescos, coloração brilhante, sem
ferimentos e manchas, aspecto firme e sem sujidades e
insetos.

246,4088 2,80KG001061400027

QUEIJO MINAS FRESCAL
descrição:
- queijo minas frescal,
- com registro no serviço de inspeção municipal,
- embalagem plástica transparente atóxica,
- embalado individualmente,
- com data de fabricação e validade.

11.983,14702 17,07KG002856600029

REPOLHO branco, fresco, cabeça graúda, sem partes
moles, não amarelado ou murcho, folhas intactas 3.602,202.170 1,66KG001274000031

TAIOBA folhas firmes, frescas, com coloraçao e tamanho
uniformes e típicos da variedade, folhas sem sujidades e
defeitos

603,90165 3,66KG002265900032

TOMATE tipo salada, tamanho médio a grande, de
primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho.

15.001,506.850 2,19KG000089100033

Total do Lote:  254.324,75

Total Geral do Fornecedor:  254.324,75
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FILÉ DE TILÁPIA congelado, em filé, sem peles e espinha,
limpo, com cor, cheiro e sabor característicos, sem
manchas esverdeadas, parasitas, lesões ou traumatismo,
pesando aproximadamente 70 gramas cada unidade,
acondicionados em sacos transparentes, atóxicos,
devendo apresentar na embalagem (contendo 1 kg) a
identificação do fornecedor e telefone, nome do produto,
peso, prazo de validade, informações nutricionais e selo
de inspeção sanitária municipal, estadual ou federal.
deverá ser congelado e armazenado em temperatura igual
ou inferior a -18°c (dezoito graus centígrados negativos),
e transportado em condiçõesque preservem as
características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características
fisioquímicas, microbiológicas e microscópicas. os
pescados não deverão ser provenientes de águas
contaminadas ou contaminadas ou poluídas e nem
recolhido já morto.

80.374,503.370 23,85KG002649800017

Total do Lote:  80.374,50

Total Geral do Fornecedor:  80.374,50

Total Geral:  334.699,25
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