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00022655

ABACATE

descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, cor
uniforme e com brilho, firmes e bem desenvolvidos, sem ferimentos ou
defeitos, maduros

733,70230 3,19KG00001

00002077
ABOBORA MADURA
com casca  firme, tamanho uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas
e bem desenvolvidas, livres de terras

6.702,082816 2,38KG00002

00010993
ABOBRINHA VERDE
de primeira, tamanho médio, uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e
bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, sem terra aderida.

662,16248 2,67KG00003

00027760

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

2.078,34402 5,17KG00004

00021527

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

8.081,081862 4,34KG00005

00007292

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

41.909,9017390 2,41KG00006

00010990

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.

9.636,153405 2,83KG00007

00019736
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.

13.466,884008 3,36KG00008

00000862
BATATA INGLESA
de primeira, tamanho médio, uniformes, frescas e com casca inteira, sem
ferimentos ou defeitos, livre de terra, sem manchas e brotos

20.153,559831 2,05KG00009

00000864
BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor vermelho intenso,
tamanho médio, sem defeitos

5.756,731659 3,47KG00010

00010995

BROCOLIS

descrição:
- brócolis fresco, folhas e talos verde escuro, firmes, sem manchas, sem
insetos, sem sujidades e outros defeitos que possam alterar sua
aparência.

5.454,00900 6,06KG00011

00032349

CANJIQUINHA 1KG

descrição:
-canjiquinha de cor amarela, fina, com aspécto, cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, fungos, isento,
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico com 1kg, com data de fabricação e validade.

2.830,401160 2,44KG00012

00025832
CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORACAO VERMELHA,
tamanho médio, sem defeitos e ferimentos

12.887,601160 11,11KG00013

00031832

CEBOLA BRANCA ESPECIAL

descrição:
branca especial, de primeira, in natura, tamanho médio, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração

2.399,92916 2,62KG00014
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uniformes, apresentando grau de maturação adequado a manipulação,
transporte e consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

00031828

CEBOLINHA VERDE MOLHO COM 200GRS

descrição:
- cebolinha in natura, fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
queimaduras, sujidades, parasitas e larvas. cada molho com no mínimo
200g

2.550,691269 2,01MLH00015

00019017
CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho, uniforme, sem
ferimentos e defeitos.

9.656,003550 2,72KG00016

00010991
CHUCHU KG
verde ou branco, de primeira qualidade, fresco, tamanho médio, com
casca intacta, sem ruptura e brotos

2.470,321692 1,46KG00017

00031829

COENTRO - MOLHO COM 200GRS

descrição:
- coentro in natura, fresco, de 1ª qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
queimaduras, sujidades, parasitas e larvas. cada molho com no mínimo
200g.

306,36222 1,38MLH00018

00015888
COUVE MANTEIGA - MACO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade

6.828,641742 3,92KG00019

00027761

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

2.333,76528 4,42KG00020

00032350

FARINHA DE MANDIOCA 1KG

descrição:
-farinha de mandioca torrada, seca, branca, isenta de sujidades, parasitas
e larvas, com aspecto, odor e sabor próprios, acondicionada em
embalagem de polietileno, transparente, atóxico, contendo 1kg, data de
fabricação e validade.

7.185,801220 5,89KG00021

00032351

FEIJAO CARIOQUINHA 1KG

descrição:
- feijão carioquinha, safra nova, constituído de grãos inteiros e sadios,
isento de material terroso, sujidades, insetos, fungos, embalado em saco
plástico transparente de 1kg, com data de validade.

5.899,501350 4,37KG00022

00032352

FEIJAO PRETO 1KG

descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e sadios, isento de
material terroso, sujidades, insetos, fungos embalado em saco plástico
transparente de 1kg, com data de validade.

29.108,105810 5,01KG00023

00026498

FILE DE TILAPIA
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

77.307,203040 25,43KG00024
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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.

00000868

FUBA

descrição:
- fubá enriquecido com ácido fólico e ferro, de acordo com rdc nº 263 de
22/09//05, da anvisa, de cor amarela, com aspécto, cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, fungos, isentos,
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico com 1kg, com data de fabricação e validade.

2.854,801220 2,34KG00025

00027217

HORTELA

descrição:
- hortelã fresco, com folhas verdes brilhantes, firmes, íntegras e sem
áreas escuras, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e outros
defeitos que possam alterar sua aparência.

28,328 3,54KG00026

00002001
INHAME DEDO
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes,
frescas, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

11.631,204340 2,68KG00027

00021531

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes, sem
defeitos e ferimentos.

5.289,002150 2,46KG00028

00001571

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

10.291,204288 2,40KG00029

00023387

MELANCIA

descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca lisae brilhante,
coloração e tamanho uniforme, polpa vermelha.

12.891,966228 2,07KG00030

00023388
MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes, sem
ferimentos, defeitos e manchas.

14.237,196501 2,19KG00031

00031830

MILHO VERDE IN NATURA

descrição:
- milho verde in natura, apresentação espiga de 1ª qualidade, tamanho
médio a grande, grãos íntegros, grau de maturação verde, sem presença
de fungos. as espigas deverão estar descascadas, sem presença do
cabelo próprio do milho, embalado em saco plástico transparente, atóxico.

1.069,26426 2,51KG00032

00016731

MORANGO

descrição:
- produto deve apresentar coloração vermelha brilhante, frescos, sem
ferimentos e manchas. embalagem plástica que garanta a integridade do
produto

28.809,122554 11,28KG00033

00006125
PEPINO
fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem ferimentos e manchas

3.209,601180 2,72KG00034

00010614
PIMENTAO VERDE
, frescos, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas, aspecto firme e
sem sujidades e insetos.

564,00200 2,82KG00035
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00007121

PO DE CAFE

descrição:
- pó de café torrado e moído, bebida dura - pct 500g, de primeira
qualidade. acondicionado em pct de 500g com data de validade e
fabricação, aroma intenso, moagem fina, ponto de torra médio.

6.454,001400 4,61PC00036

00030701

POLPA DE FRUTAS

descrição:
- polpa de frutas sabores diversos, embalagem de 1kg, diluição de 1/5,
com data de processamento e validade, e registro de inspeção do órgão
competente.

27.987,961716 16,31KG00037

00028566

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.

9.452,52396 23,87KG00038

00032353

RAPADURA 1KG

descrição:
- rapadura de cana-de-açúcar, embalagem plástica individual, intacta,
rótulo apresentando valor nutricional com data de fabricação, validade e
procedência.

6.114,00600 10,19KG00039

00012740
REPOLHO
branco, fresco, cabeça graúda, sem partes moles, não amarelado ou
murcho, folhas intactas

2.144,551479 1,45KG00040

00022659
TAIOBA
folhas firmes, frescas, com coloraçao e tamanho uniformes e típicos da
variedade, folhas sem sujidades e defeitos

1.163,52288 4,04KG00041

00000891

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.

13.222,074171 3,17KG00042

00028565

VAGEM TIPO MANTEIGA

descrição:
- com coloração verde,
- frescas,
- macias,
- sem ferimentos e manchas.

4.618,75739 6,25KG00043

438.431,88
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