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PR34/2022Licitação: Modalidade: Pregão NãoRegistro de preço: Controla quantidade: Sim
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 3º quadrimestre de 2022, conforme especificações constantes no Anexo
I deste edital.

Objeto:

110-PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDACredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

19925 - Cuca colonial com recheio, não sovada, consistência macia, miolo firme.18/08/2022 UN22
Cuca  colonial  com recheio,  não  sovada,  consistência  macia,  miolo  firme.  Recheios  sortidos.  Peso  mínimo  de  950gr,  acondicionadas  em embalagem plástica  transparente
resistente,  contendo  no  rótulo:  informação  nutricional,  data  de  fabricação  e  validade.
3187 - Cuca colonial sem recheio com no mínimo 950gr.18/08/2022 UN23
Cuca colonial sem recheio, não sovada, consistência macia, miolo firme. Peso mínimo de 950 gr, acondicionadas em embalagem plástica transparente resistente, contendo no
rótulo: informação nutricional, data de fabricação e validade.
17925 - Farinha de rosca, 500g.18/08/2022 UN24
Farinha de rosca,  fabricada a  partir  de  moagem de pães  torrados,  acondicionada em pacotes  plásticos,  transparentes,  limpos,  não violados,  resistentes,  que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente a identificação da empresa, data de fabricação e validade, número do lote e
informações nutricionais, contendo peso líquido de 500g.
14419 - Pão Cachorro Quente, com 50g cada18/08/2022 UN47
Pão Cachorro Quente, com 50g cada, ingredientes: farinha de trigo especial, sal, açúcar, fermento e gordura vegetal hidrogenada, com valor nutricional para porção de 100g
de  aproximadamente:  57,4g  de  carboidrato,  9,3g  de  proteína  e  2g  de  lipídio,  acondicionado  em embalagem plástica  de  polipropileno,  resistente,  com especificações  do
produto, informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF)
ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
7222 - Pão de trigo fatiado18/08/2022 UN48
Pão  de  trigo  fatiado,  produzido  a  partir  de  matéria  prima  de  qualidade,  tendo  como base  farinha  de  trigo  enriquecida  com ferro  e  ácido  fólico,  livre  de  contaminação  e
materiais estranhos, apresentando características naturais ao produto, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo rótulo com registro, nome e endereço
do fabricante, informação nutricional, lote, data de fabricação e validade.

211-MERCADO POLIANE LTDACredor/Fornecedor:

16504 - Brócolis, nova, de 1ª qualidade, sã, sem fungos, tamanho médio, flores de coloração branca, sem manchas, devidamente acondicionadas, apresentando etiqueta de
pesagem e especificações do produto.

18/08/2022 UN12

Brócolis, nova, de 1ª qualidade, sã, sem fungos, tamanho médio, flores de coloração branca, sem manchas, devidamente acondicionadas, apresentando etiqueta de pesagem
e especificações do produto.
12834 - Carne suína (cubos/iscas), resfriada, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência
de sujidades, parasitos, larvas

18/08/2022 KG17

Carne  suína  (cubos/iscas),  resfriada,  aspecto  próprio,  não  amolecida  e  nem  pegajosa,  cor  própria  sem  manchas  esverdeadas,  cheiro  e  sabor  próprio,  com  ausência  de
sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta
de cartilagens e ossos, e conter no máximo 3% de aponervroses (nervos), acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, de 2 kg. Na
embalagem deverá constar informações do fabricante, especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade de 4 meses, registro no ministério da agricultura -
Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
3951 - Filé de tilápia18/08/2022 KG25
Filé de tilápia, Carne de excelente qualidade, filé inteiro, sem espinho de cor branca textura firme, aspecto fibroso e suculento, sem cristais de gelo, com odor característico e
que no momento da entrega os filés estejam congelados e bem armazenados. Acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, de 1Kg, na
embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 3 meses, registro no Ministério da Agricultura -
Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
5213 - Linguiça tipo colonial18/08/2022 KG30
Lingüiça tipo colonial, produzida a base de carne suína inspecionada, com características e cor naturais, peso médio de 500g, validade mínima de 1 mês. Rótulo contendo
registro, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, data de fabricação e validade.
18494 - Mel de Abelha, isentos de substâncias estranhas, sujidades, parasitas e corretivos de acidez, não contendo glúten, 300 a 700 g18/08/2022 UN40
Mel de Abelha, elaborado a partir do néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de plantas, isentos de substâncias estranhas, sujidades, parasitas e corretivos de acidez, não
contendo  glúten,  acondicionado  em  embalagem  plástica  atóxica,  resistente  de  300  a  700g,  contendo  no  rótulo  registro,  nome  e  endereço  do  fabricante,  informação
nutricional,  lote,  data  de  fabricação  e  validade.  Registro  no  Ministério  da  Agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
17481 - Moranga Cabotia de 1ª qualidade, peso médio de 2 kg18/08/2022 UN43
Moranga Cabotia de 1ª qualidade, peso médio de 2 kg, ponto de amadurecimento médio, características naturais ao produto, casca sã livre de rupturas e rachaduras, limpa,
livre de contaminação e devidamente acondicionada.
19926 - Pão Cachorro Quente, com 100g cada18/08/2022 UN46
Pão Cachorro Quente, com 100g cada, ingredientes: farinha de trigo especial,  sal,  açúcar, fermento e gordura vegetal hidrogenada, com valor nutricional para porção de
100g de aproximadamente: 57,4g de carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno, resistente, com especificações do
produto, informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF)
ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
7227 - Pão Sovado, com 50g cada18/08/2022 KG50
Pão  Sovado,  com 50g  cada,  ingredientes:  farinha  de  trigo  especial,  sal,  açúcar,  fermento  e  gordura  vegetal  hidrogenada,  com valor  nutricional  para  porção  de  100g  de
aproximadamente: 57,4g de carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno, resistente, com especificações do produto,
informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço
de Inspeção Estadual (SIE).
7535 - Peito de frango em retalhos, kg18/08/2022 KG51
Peito  de  frango  em  retalhos,  produzido  a  partir  de  matéria  prima  de  qualidade,  livre  de  contaminação,  acondicionados  em  embalagem  plástica,  transparente,  atóxica,
resistente,  volume  de  1  kg,  contendo  no  rótulo:  registro,  nome  endereço  do  fabricante,  informação  nutricional,  lote,  data  de  fabricação  e  validade.
14422 - Presunto tipo lanche fatiado,180gr18/08/2022 UN54
Presunto tipo lanche fatiado, produzido a base de carne suína e de aves inspecionada, apresentando cor e características naturais ao produto, livre de contaminação, sem
capa de gordura. Acondicionadas em embalagem plástica, atóxica, resistente, com no mínimo 180gr. Rótulo contendo registro, nome e endereço do fabricante, informação
nutricional, data de fabricação e validade.
8231 - Queijo tipo mussarela kg18/08/2022 KG55
Queijo  tipo  mussarela,  acondicionado  em  embalagem  plástica  de  polipropileno,  transparente  e  resistente,  original  do  fabricante,  com  informações  do  fabricante,
especificações  do produto, data de fabricação, prazo de validade e lote, registro no ministério da agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE)
15350 - Sobrecoxa de frango, congelada, 1kg.18/08/2022 KG58
Sobrecoxa de frango, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor  próprio,  com  ausência  de  sujidades,  parasitos,  larvas  ou  qualquer  substância  contaminante  que  possa  alterá-la  ou  encobrir  alguma  alteração,  acondicionada  em
embalagem  plástica  de  polipropileno,  resistente  e  transparente,  de  1Kg,  na  embalagem  deverá  constar  informações  do  fabricante,  especificação  do  produto,  data  de
fabricação  e  prazo  de  validade  de  4  meses,  registro  no  Ministério  da  Agricultura  -  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).

2552-ABATEDOURO FELIPON LTDA MECredor/Fornecedor:

12830 - Carne Bovina em cubos tipo patinho ou coxão mole, resfriada, aspecto próprio,  não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio,  com ausência de sujidades

18/08/2022 KG13

Carne  Bovina  em  cubos  tipo  patinho  ou  coxão  mole,  resfriada,  aspecto  próprio,  não  amolecida  e  nem  pegajosa,  cor  própria  sem  manchas  esverdeadas,  cheiro  e  sabor
próprio,  com ausência de sujidades, parasitos,  larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir  alguma alteração, devendo conter no máximo
10% de gordura, ser isenta de cartilagens e ossos, e conter no máximo 3% de aponevroses (nervos), acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e
transparente, de 2Kg, na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 4 meses, registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
12831 - Carne Bovina formato de bife tipo patinho ou coxão mole, resfriada, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidade

18/08/2022 KG14

Carne Bovina formato de bife tipo patinho ou coxão mole, resfriada, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio,  com ausência de sujidades, parasitos,  larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir  alguma alteração, devendo conter no máximo
10% de gordura, ser isenta de cartilagens e ossos, e conter no máximo 3% de aponevroses (nervos), acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e
transparente, de 2Kg, na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 4 meses, registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
16572 - Carne Bovina tipo Patinho ou Filé Agulha com osso, resfriada, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, par

18/08/2022 KG15

Carne Bovina tipo Patinho ou Filé Agulha com osso, resfriada, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter no máximo 10% de
gordura, conter no máximo 30% de osso para cada peça, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, na embalagem deverá constar
informações  do  fabricante,  especificação  do  produto,  data  de  fabricação  e  prazo  de  validade  de  no  mínimo  4  meses,  registro  no  Ministério  da  Agricultura  -  Serviço  de
Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
12833 -  Carne moída bovina magra,  de 1ª qualidade (patinho ou coxão mole),  resfriada,  moida fesca,  aspecto próprio,  não amolecida e  nem pegajosa,  cor  própria  sem
manchas esverdeadas,  cheiro  e  sabor  próprio

18/08/2022 KG16
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Carne moída bovina magra, de 1ª qualidade (patinho ou coxão mole), resfriada, moida fesca, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e ossos, e conter no máximo 3% de aponevroses (nervos), acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade
de 3 meses, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

2952-PERITIBA MASSAS CASEIRAS LTDA MECredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

15331 - Macarrão caseiro resfriado de cenoura tipo espaguete, embalagem 500gr.18/08/2022 UN34
Macarrão  caseiro  resfriado  de  cenoura  tipo  espaguete,  produzido  a  partir  de  matéria  prima  de  qualidade,  livre  de  contaminação  e/ou  materiais  estranhos  ao  produto,
preparada com farinha de trigo, ovos e cenoura. Acondicionadas em bandeja revestida com embalagem plástica, resistente, atóxica, volume médio de 500 gr, contendo no
rótulo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e validade. Produto livre de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).
15332 - Macarrão caseiro resfriado de espinafre tipo espaguete, volume médio de 500 gr.18/08/2022 UN35
Macarrão  caseiro  resfriado  de  espinafre  tipo  espaguete,  produzido  a  partir  de  matéria  prima  de  qualidade,  livre  de  contaminação  e/ou  materiais  estranhos  ao  produto,
preparada com farinha de trigo, ovos e espinafre. Acondicionadas em bandeja revestida com embalagem plástica, resistente, atóxica, volume médio de 500 gr, contendo no
rótulo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e validade. Produto livre de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).
15334 - Macarrão caseiro resfriado tipo espaguete, volume médio de 500 gr.18/08/2022 UN36
Macarrão caseiro resfriado tipo espaguete, produzido a partir  de matéria prima de qualidade, livre de contaminação e/ou materiais estranhos ao produto, preparada com
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionadas em bandeja revestida com embalagem plástica, resistente, atóxica, volume médio de 500 gr, contendo
no rótulo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e validade. Produto livre de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço
de Inspeção Estadual (SIE).
12884 - Massa para lasanha18/08/2022 UN39
MASSA  PARA  LASANHA,  produzido  a  partir  de  matéria  prima  de  qualidade,  livre  de  contaminação  e/ou  materiais  estranhos  ao  produto,  preparada  com farinha  de  trigo
enriquecida  com  ferro,  ácido  fólico  e  ovos.  Sem  corantes  e  conservantes  e  sem  adição  de  água  com  baixo  teor  de  sódio.  Acondicionadas  em  bandeja  revestida  com
embalagem plástica, resistente, atóxica, volume médio de 500 gr, contendo no rótulo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e validade. Produto livre de registro
no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

5808-HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDACredor/Fornecedor:

17915 - Abacate. Novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em kg. Entregar em embalagem resistente, validade semanal.18/08/2022 KG1
39 - Abacaxi Pérola18/08/2022 UN2
Abacaxi pérola, de 1ª qualidade, cor e características naturais do produto, casca regular e sã, sem rupturas, tamanho e ponto de amadurecimento médio. O produto deve ser
limpo e devidamente acondicionado.
17916 - Abobrinha Verde, de 1ª qualidade, sã, livre de contaminação, tamanho médio, apresentando cor, aroma e características naturais ao produto, livre de rachaduras e
amassados.

18/08/2022 KG3

Abobrinha  Verde,  de  1ª  qualidade,  sã,  livre  de  contaminação,  tamanho  médio,  apresentando  cor,  aroma  e  características  naturais  ao  produto,  livre  de  rachaduras  e
amassados,  limpas  e  devidamente  acondicionadas.
19553 - Banana de primeira qualidade, caturra, grau médio de amadurecimento, cascas sãs, sem rupturas, devidamente acondicionadas, apresentando etiqueta de pesagem.18/08/2022 KG4
729 - Banana maçã de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento.18/08/2022 KG5
Banana maçã de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento, cascas sãs, sem rupturas, devidamente acondicionadas, apresentando etiqueta de pesagem.
19554  -  Batata  doce  nova,  branca/roxa,  de  1ª  qualidade,  sem  rachaduras,  tamanho  e  ponto  de  amadurecimento  médio,  limpas,  livre  de  contaminação  e  devidamente
acondicionadas.

18/08/2022 KG6

812 - Batata Inglesa kg18/08/2022 KG7
Batata Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho de médio a grande, limpa.
817 - Batata Salsa nova, de 1ª qualidade tamanho de médio a grande18/08/2022 KG8
Batata Salsa, nova, de 1ª qualidade, tamanho de médio a grande, limpa.
20153 - Beterraba, sem folhas, de 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas, tamanho médio.18/08/2022 KG9
14407 - Cebola sem réstia, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca sã, sem rupturas, devidamente acondicionadas apresentando etiqueta de pesagem.18/08/2022 KG18
Cebola sem réstia, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca sã, sem rupturas, devidamente acondicionadas apresentando etiqueta de pesagem.
2410 - Cenoura de 1ª qualidade18/08/2022 KG19
cenoura de 1ª qualidade, sã, livre de contaminação, tamanho médio, apresentando cor, aroma e características naturais ao produto, livre de rachaduras e amassados, limpas
e devidamente acondicionadas.
18492 - Chuchu de 1ª qualidade, apresentando cor e características naturais ao produto, tamanho e ponto de amadurecimento médio, casca sã, sem rachaduras, amassados
e/ou batidas.

18/08/2022 KG20

Chuchu de 1ª qualidade, apresentando cor e características naturais ao produto, tamanho e ponto de amadurecimento médio, casca sã, sem rachaduras, amassados e/ou
batidas. O produto deve ser limpo, livre de contaminação e devidamente acondicionado.
3131 - Couve-Flor und18/08/2022 UN21
Couve-Flor,  nova,  de  1ª  qualidade,  sã,  sem  fungos,  tamanho  médio,  flores  de  coloração  branca,  sem  manchas,  devidamente  acondicionadas,  apresentando  etiqueta  de
pesagem e  especificações  do  produto.
4961 - Kiwi de 1ª qualidade18/08/2022 KG28
Kiwi de 1ª qualidade, apresentando cor e características naturais ao produto, casca sã e sem rachaduras, tamanho e ponto de amadurecimento médio, limpos e devidamente
acondicionados.
5098 - Laranja kg18/08/2022 KG29
Laranja  fruto  maduro,  de  1ª  qualidade  com características  naturais  ao  produto,  livre  de  rachaduras  e/ou  amassados,  limpas,  devidamente  acondicionadas,  apresentando
tamanho e  ponto  de  amadurecimento  médio.
6435 - Maçã Argentina de 1ª qualidade, tam. e grau de amadur. médio18/08/2022 KG32
Maçã Argentina, nova, de 1ª qualidade, tamanho e grau de amadurecimento médio, casca sã, sem rupturas ou amassados.
13712 - Maçã Vermelha, tipo fugi ou gala, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio (aproximadamente 120 gramas), grau médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas.18/08/2022 KG33
6500 - Mamão formosa de 1ª qualidade18/08/2022 KG37
Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas.
6536 - Manga de 1ª qualidade18/08/2022 KG38
Manga  de  1ª  qualidade,  apresentando  cor  e  características  naturais  ao  produto,  casca  sã  e  sem  rachaduras,  tamanho  e  ponto  de  amadurecimento  médio,  limpos  e
devidamente  acondicionados.
16556  -  Melancia  de  1ª  qualidade,  apresentando  cor  e  características  naturais  do  produto,  tamanho  e  ponto  de  amadurecimento  médio,  apresentando  casca  sã,  sem
rachaduras,  limpas  e  devidamente  acondicionadas;

18/08/2022 KG41

Melancia  de 1ª qualidade,  apresentando cor  e  características  naturais  do produto,  tamanho e ponto de amadurecimento médio,  apresentando casca sã,  sem rachaduras,
limpas e devidamente acondicionadas;
6786 - Melão Espanhol de 1ª qualidade18/08/2022 KG42
Melão  Espanhol  de  1ª  qualidade,  apresentando  cor  e  características  naturais  do  produto,  tamanho  e  ponto  de  amadurecimento  médio,  apresentando  casca  sã,  livre  de
rachaduras,  limpos  e  devidamente  acondicionados.
13707  -  Morango  selecionado  de  1ª  qualidade,  grau  médio  de  amadurecimento,  características  de  cultivo  bem  definidas,  bem  formadas  e  em  perfeitas  condições  de
conservação  e  maturação.

18/08/2022 KG44

7102 - Ovos de Galinha tipo "grande" duzia18/08/2022 DZ45
Ovos de Galinha tipo "grande", casca lisa, limpos, não trincados, embalados em dúzias em caixa de papelão ou de plástico resistente, original do fabricante, na embalagem
deve constar  as  especificações  do produto,  informações  do fabricante,  data  de  fabricação e  prazo  de validade mínimo de 15 dias,  registro  no Ministério  da  Agricultura  -
Serviço  de  Inspeção Federal  (SIF)  ou Serviço  de  Inspeção Estadual  (SIE).
14420 - Pêra Argentina de 1ª qualidade, apresentando cor e características naturais ao produto, casca sã e sem rachaduras, tamanho e ponto de amadurecimento médio,
limpos e devidamente acondicionados.

18/08/2022 KG52

Pêra Argentina de 1ª qualidade, apresentando cor e características naturais ao produto, casca sã e sem rachaduras, tamanho e ponto de amadurecimento médio, limpos e
devidamente acondicionados.
18496  -  Pimentão  de  1ª  qualidade  inteiro,  apresentando  folhas  sãs,  livre  de  rachaduras  e/ou  amassados,  folhas  firmes,  limpo,  livre  de  contaminação  e  devidamente
acondicionados

18/08/2022 KG53

8514 - Repolho de 1ª qualidade, kg18/08/2022 KG56
Repolho de 1ª qualidade inteiro, apresentando folhas sãs, livre de rachaduras e/ou amassados, folhas firmes, limpo, livre de contaminação e devidamente acondicionados.
9613 - Tomate kg18/08/2022 KG59
Tomate,  grau médio  de  amadurecimento,  de  primeira  qualidade,  são,  sem rupturas,  acondicionado em embalagem plástica  de  polipropileno,  resistente,  com 01 kg,  com
etiqueta  de  pesagem.
9995 - Vagem verde, de 1ª qualidade18/08/2022 KG60
Vagem  verde,  de  1ª  qualidade  apresentando  cor  e  características  naturais  do  produto,  sã,  sem  rupturas,  produto  limpo,  livre  de  contaminação  e  devidamente
acondicionados.

1Total licitações homologadas:
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