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Pesquisa: 769 - CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL

Código Descrição do ProdutoUnidade Valor Estimado TotalQtde Qtde Orç. Realizados Vlr Médio Estimado UnitárioMenor ValorSeq.

39557

ALHO DESCASCADO: dentes inteiros, íntegros, sem
sujidadessem chocamento, danos mecânicos ou causados por
pragas. Forma de entrega: Sacos/embalagem plásticas
transparente pesando 1 kg. ;

kg 30399,961200,0000 25,33333 25,00001

39556

AMENDOIM: Torrado, sem pele, apresentando em boas
condições de uso. Forma de entrega: Sacos/embalagem
plásticas transparente pesando 0,500 kg ou 01 kg, conforme
solicitado, identificado, data de fabricação, data de validade. ;

KG 5033,34200,0000 25,16673 25,00002

39574

BEIJU - Preparado caseiro à base de mandioca ralada. Isento
de mofos, bolores e sujidades. Acondicionados em embalagem
plástica, atóxica, transparente, contendo dados do produto:
identificação, ingredientes, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Kg ;

KG 64166,752500,0000 25,66673 25,00003

39575

BISCOITO DE POLVILHO (PETA OU BISCOITO ESPREMIDO)
- Biscoito caseiro feito à base de polvilho. Isento de mofos,
bolores e sujidades. Acondicionados em embalagem plástica,
atóxica, transparente, contendo dados do produto: identificação,
ingredientes, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Kg.
;

KG 97000,206000,0000 16,16673 15,50004

39576

BISCOITO ESCALDADO - Biscoito caseiro feito à base de
polvilho doce. Isento de mofos, bolores e sujidades.
Acondicionados em embalagem plástica, atóxica, transparente,
contendo dados do produto: identificação, ingredientes,
gramatura, datas de fabricação e vencimento.Kg. ;

KG 66500,103000,0000 22,16673 21,50005

39577

BOLO -  caseiro, em sabores variados. Não poderá apresentar
nenhum tipo de recheio ou cobertura. Totalmente assado e não
deverá estar amassado.  Isento de mofos, bolores e sujidades.
Acondicionados em embalagem plástica, atóxica, transparente,
contendo dados do produto: identificação, ingredientes,
gramatura, datas de fabricação e vencimento. Kg ;

KG 110833,107000,0000 15,83333 15,00006

39558

CEBOLA: Inteiras, sem réstia, seca, nova, tamanho médio,
cascas com coloração característica e sã, sem amassados e
partes estragadas. Forma de entrega: Sacos plásticos
transparentes de 1 kg. ;

KG 22166,553500,0000 6,33333 6,00007

39559 COENTRO SECO: torrado e  triturado, apresentando boaKG 4333,35500,0000 8,66673 8,00008
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qualidade e aspecto, cor, cheiro e sabor característico do
produto. Forma de entrega: Sacos plásticos transparente 1 kg,
data de validade, identificado, data de fabricação, data de
validade. ;

39555

COLORAU Corante natural de urucum de  boa qualidade e
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do
produto. Forma de Entrega: Sacos plásticos transparente,
identificado, data de fabricação, data de validade. Substituição:
Açafrão ;

KG 15300,00600,0000 25,50003 25,00009

39578

CUSCUZ - Alimento doce, pronto, à base de farinha de milho,
na cor amarela. Fresco, macio, isento de mofos, bolores e
sujidades. Acondicionado em embalagem plástica, atóxica,
transparente, contendo dados do produto: identificação,
ingredientes, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Kg ;

KG 29750,003500,0000 8,50003 8,000010

39560

FEIJÃO SECO Ioriundo da agricultura familiar, íntegro de 1ª
qualidade, grão inteiros, isento de outros tipos de feijões e
grãos, de colheita recente com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, livres de insetos, parasitas, larvas, materiais terrosos,
sujidade ou corpo estranho. Grau de maturação adequado para
consumo, sem sinais de germinação ou resíduos de fertilizante
ou outras substancias químicas. Embalagem tipo pet com
tampa, bem vedado, atóxica, resistente. Contendo dados do
produto:  procedência, gramatura, data de envase e
vencimento. Podendo  ser substituido por todas as variedades
do grupo feijão (Roxinho, Preto, Carioca e Rosa). ;

KG 150000,0012000,0000 12,50003 12,000011

39561

FEIJÃO VERDE oriundo da Agricultura Familiar, safra corrente,
grãos inteiros, isento de outros tipos de feijões e grãos, de
material terroso, mofos e sujidades. Embalagem plástica,
atóxica, resistente e contendo dados do produto. Substituição:
Feijão Catador, Andu verde e Fava. ;

KG 54250,003500,0000 15,50003 15,000012

39565

FRUTAS CONGELADAS GRUPO A1- Fruto Higienizado,
cortado, sem o caroço se for o caso da fruta, congelado, em
estado de amadurecimento apropriado para consumo. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência e a polpa. Embalagem deve ser plástica
transparente e lacrado com seladora - Atender as legislações
de higiene e transporte. identificado, data de fabricação, data de
validade. Podendo ser substituído por todos os alimentos do
grupo A1: Acerola, Caju, Goiaba, Maracujá, Pitanga, Manga.
OBS. o cajú deverá ser congelado sem a castanha ;

KG 267750,0025500,0000 10,50003 10,000013
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39566

FRUTAS CONGELADAS GRUPO B1 - Fruto Higienizado,
cortado, sem o caroço se for o caso da fruta, congelado, em
estado de amadurecimento apropriado para consumo. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência e a polpa. Embalagem deve ser plástica
transparente e lacrado com seladora - Atender as legislações
de higiene e transporte. identificado, data de fabricação, data de
validade.. Podendo ser substituído por todos os alimentos  do
grupo B1: Abacaxi, Amora, Cajá, Coquinho Azedo, Graviola,
Jabuticaba e Umbu. OBS: o Abacaxi deverá ser
descascado,cortado sem o miolo e ferventado antes do
congelamento para não amargar. ;

KG 317750,0020500,0000 15,50003 15,000014

39562

FRUTAS IN NATURA GRUPO A- Tamanho e coloração
uniformes, consumo imediato e em escala: Características:
Produto selecionado com a casca firme intacta, sem danos
físicos oriundo do manuseio e transporte. Peso médio:
aproximadamente dois kg. Forma de entrega: Saco Plásticos de
1 kg ou 5 kg conforme solicitação. Podendo ser substituído por
todos os alimentos de frutas  do grupo A. (Abacaxi, Goiaba,
Maracuja, Umbu, Cajá, Tamarindo). ;

KG 75250,3510500,0000 7,16673 7,000015

39563

FRUTAS IN NATURA GRUPO B - Tamanho e coloração
uniformes, consumo imediato e em escala: Características:
Produto selecionado com a casca firme intacta, sem danos
físicos oriundo do manuseio e transporte. Peso médio:
aproximadamente dois kg. Forma de entrega: Sacos Plásticos
de 1 kg ou 5 kg conforme solicitação. Podendo ser substituído
por todos os alimentos de frutas  do grupo B. (Laranja, Limão,
Mexerica, Melancia, Jaca, Seriguela). ;

KG 80083,8515500,0000 5,16673 5,000016

39564

FRUTAS IN NATURA GRUPO C - Qualidade exigida de 1ª, com
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
transporte e a conservação em locais adequados para o
consumo. Tamanho e coloração: Uniformes, consumo imediato
e em escala. Características: Produto selecionado com polpa
firme e intacta, devendo ser entre maduro, sem danos físicos
oriundos do manuseio e transporte. O produto que não
apresentar-se em boas condições para consumo será
imediatamente devolvido. Forma de entrega: Saco plasticos
transparentes de 1 kg Podendo ser substituído por todos os
alimentos de frutas  do grupo c (Abacate, Mamão e Manga,
Banana). ;

KG 118834,1023000,0000 5,16673 5,000017
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39567

HORTALIÇAS - Fresca, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isentam de
material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pés, Maços ou
molhos de aproximadamente 300 g. Podendo ser substituído
pelo grupo Hortaliças (Agrião, Alface, Alecrim, Capim santo,
Cheiro verde, Coentro Bolinha, Couve, Erva Doce, Espinafre,
Hortelã, Manjericão, Mostarda, Salsa, Rúcula). ; PODE SER
MOLHOS OU PÉS OU MAÇOS

MOLHO 83332,5025000,0000 3,33333 3,000018

39580

PÃO DE QUEIJO -  Caseiro. Apresentação: assado, Isento de
mofos, bolores e sujidades. Acondicionados em embalagem
plástica, atóxica, transparente, contendo dados do produto:
identificação, ingredientes, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Kg ;

KG 163800,006000,0000 27,30003 26,900019

39579

PÃO DE QUEIJO – Caseiro. Apresentação: congelado, Isento
de mofos, bolores e sujidades. Acondicionados em embalagem
plástica, atóxica, transparente, contendo dados do produto:
identificação, ingredientes, gramatura, datas de fabricação e
vencimento.  Kg ;

KG 186666,408000,0000 23,33333 22,000020

39568

PEQUI - fruto congelado ou fresco. Semente ou castanha
envolta por polpa de coloração amarela intensa. Fruto sadio,
com polpa carnosa, sem mofos e rachaduras. não apresentar
sujidades, larvas ou parasitas, acondicionado em sacos
íntegros. Forma de entrega: identificado, data de fabricação,
data de validade. Sacos plásticos transparente. ;

KG 111833,155500,0000 20,33333 20,000021

39581

ROSCA - Caseira, à base de farinha de trigo, sem cobertura de
cremes e/ou açúcar. Não serão aceitas roscas com aparência
crua ou queimada. Isento de mofos, bolores e sujidades.
Acondicionados em embalagem plástica, atóxica, transparente,
contendo dados do produto: identificação, ingredientes,
gramatura, datas de fabricação e vencimento. Kg. ;

KG 72500,005000,0000 14,50003 14,000022

39582

SEQUILHOS -  Biscoito tipo sequilhos, à base de amido. Isento
de mofos, bolores e sujidades. Acondicionados em embalagem
plástica, atóxica, transparente, contendo dados do produto:
identificação, ingredientes, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Kg. ;

KG 84500,103000,0000 28,16673 27,500023

39569

TEMPERO - caseiro, contendo ingredientes naturais e frescos
do tipo, alho, salsinha, coentro de bolinha, cebola e sal, sem
adição de água. De boa qualidade, apresentar aspecto, cor,
cheiro e sabor característico do produto.Forma de entrega:

KG 25416,631250,0000 20,33333 20,000024
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identificado, data de fabricação, data de validade.Sacos
plásticos transparente de 01 kg ou conforme solicitado. ;

39583

TORRADAS - Torrada de pão francês novo. Isento de mofos,
bolores e sujidades. Acondicionados em embalagem plástica,
atóxica, transparente, contendo dados do produto: identificação,
ingredientes, gramatura, datas de fabricação e vencimento.Kg. ;

KG 41333,402000,0000 20,66673 20,000025

39573

VEGETAIS CONGELADOS: MANDIOCA Raiz descascada,
higienizada e cortada  sem o miolo (pau) pedaços médios de
20gr, congelados. Podendo ser substituídos por: TOMATE
PARA MOLHO E MILHO VERDE CONGELADO. OBS: O
Tomate pra molho: Fruto maduro, higienizado, cortado e
congelado. Bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração
vermelho-vivo, Grau de amadurecimento para molho e o Milho
Congelado: cortado da espiga, sem sujidades e congelados.
Entrega: Embalagem plástica, transparente de 2kg em média. ;

KG 121666,1814600,0000 8,33333 8,000026

39570

VEGETAIS DO GRUPO A: Fresca, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta
de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos
de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Entrega em
sacos plástico tranparentes de 1 Kg ou conforme solicitado.
Podendo ser substituído pelo Grupo A (Alho Poró (unidade),
Berinjela (Kilo), Brócolis (molhos de 300g), Couve- Flor
(cabeça), Pimentão (kilo), Rabanete (kilo), Vagem (kilo),
Tomatinho (kilo) e Tomate (kilo). ;

KG 250000,0020000,0000 12,50003 12,000027

39571

VEGETAIS DO GRUPO B: Tamanho e coloração uniformes,
consumo imediato e em escala. Características: Produto
selecionado com a casca firme intacta, sem danos físicos
oriundos do manuseio e transporte. Peso médio:
aproximadamente três kg. Forma de entrega:
Sacos/embalagem plásticas transparente.. Podendo ser
substituído por todos os alimentos do Grupo B. (Abobora,
Abobrinha, Maxixe, Caxixe, Chuchu,    Quiabo,
cenoura,Beterraba, Jilo,  Pepino e Repolho) ;

KG 305001,0030000,0000 10,16673 9,500028

39572

VEGETAIS DO GRUPO C: Primeira qualidade, tamanho
grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície externa. Forma de entrega: Sacos plásticos
transparentes.. Podendo ser substituído por todos os alimentos
do grupo de vegetais tipo C (Batata doce,  Cará, Inhame,
Mandioquinha). ;

KG 37999,806000,0000 6,33333 6,000029
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Total 2993450,81

Fornecedor Endereço CNPJ Telefone Contato

LUZIA GODINHO SOUZA
RECANTO DA SARACURA , ZONA RURAL,
FRANCISCO SA

066.121.986-05

JOSÉ AFONSO NUNES CARVALHO O , ANTONIO MIRANDA, FRANCISCO SÁ 557.105.906-06 99981-9949

JOSE RONALDO PEREIRA MARTINS RUA TORIANITA, ALFREDO DIAS, FRANCISCO SÁ 042.859.886-23

Francisco Sá, Sexta-feira , 07 de Janeiro de 2022
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