PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE CORRIGENDA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA nº 001/2021

Tendo em vista ter ocorrido erro de digitação no Anexo I folhas 16 a 21 da Licitação
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2021, referente ao processo nº 2723/2021, publicado no Diário Oficial da
edição de nº 2253 na página 01, datado de 16 de agosto de 2021 e no jornal extra em 17 de agosto de
2021.
ONDE SE LÊ:

ANEXO I
ITEM

1

2

3

4

PRODUTO

UND

Abacate Manteiga _ De primeira qualidade
casca lisa, verde in natura, apresentado grau
de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
kg
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Abacaxi tipo pérola _ 1ª qualidade. Maduro,
frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da
kg
espécie, uniforme, sem ferimentos ou
defeitos. Pesando exatamente por unidade
entre 1 a 1,5kg.
Abóbora tipo baiana – 1ª qualidade.
Madura, de tamanhos grandes, uniformes,
sem defeitos, intactas, firmes e bem
kg
desenvolvidas, livre de terra ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa.
Agrião_ mólho com folhas íntegras, frescas,
de cor verde escura, sem áreas amareladas
ou pontos escurecidos e sem picadas de
insetos. Os talos devem estar firmes. De
primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser desenvolvida firme e mólho
intacto, isento de materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos,
em
mólho
de
300g
aproximadamente.

Preço de Aquisição
(R$)
QUANT
UNITARIO VALOR
TOTAL

1.500

3,75

5.625,00

1.800

3,30

5.940,00

3.600

2,53

9.108,00

2.100

1,37

2.877,00

5

6

7

8

9

10

11

12

Aipim- Tipo branco-amarela, raízes grandes,
no grau normal de evolução no tamanho,
sabor e cor própria da espécie, uniformes,
frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos
ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte
possível de terra e corpos estranhos
aderente à superfície externa e isentas de
umidade.
Alface lisa – 1ª qualidade. 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.
Alho nº. 06 – graúdo do tipo comum, cabeça
inteira fisiologicamente desenvolvido, sem
chocamento, danos mecânicos ou causado
por pragas.
Banana prata – extra – 1ª qualidade. Em
pencas,de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, Acondicionada em
pencas íntegra.
Batata doce – 1ª qualidade. Branca/roxa,
primeira qualidade, tamanho grande ou
médio, uniformes, inteiros, sem ferimentos
ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem
corpos estranhos ou terra aderidos à
superfície externa.
Batata inglesa – graúda e não lavada – 1ª
qualidade. Tamanho grande, uniforme,
inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho, sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície externa.
Beterraba – tipo extra – 1ª qualidade. Sem
folhas, bulbos de tamanhos médios,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos,
ternos sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície.
Caqui – 1ª qualidade. Tamanho médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, livre de rachaduras,
sem manchas, com coloração vermelha
uniforme e brilho. Polpa de consistência
gelatinosa. Embalados de forma a assegurar
uma conservação adequada ao produto, sem
causar danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.

kg

1.800

2,19

3.942,00

pés

5.100

1,19

6.069,00

kg

2.100

16,58

34.818,00

kg

7.200

2,84

20.448,00

kg

1.200

1,99

2.388,00

kg

12.000

2,70

32.400,00

kg

2.880

2,50

7.200,00

kg

900

3,50

3.150,00
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Cebola – tipo graúda – 1ª qualidade. Não
brotada, sem danos fisiológicos ou
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem
kg
ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho,
intactas, firmes e bem desenvolvidos.
Cebolinha_ (sem raízes). Folhas interinas,
com talo, graúdas, sem manchas, com
coloração uniforme, turgescentes, intactas, maço
firmes e bem desenvolvidas, maço
aproximadamente 300g.
Cenoura – tipo graúda – 1ª qualidade. Sem
folhas, tamanho grande, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos
kg
estranhos ou tenros aderida à superfície
externa.
Chuchu – tipo extra – 1ª qualidade. De
primeira, tamanho e colorações uniformes,
livres de materiais terrosos, sem danos
kg
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Coentro_ De Primeira qualidade hortaliça
classificada como verdura cor verde fresca
aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de
mólho
apodrecimento, sujidades e materiais
terrosos
em
mólho
de
100g
aproximadamente.
Couve fatiada - fresca, com coloração
verde,
acondicionada
em
pacotes Pacote
higienizados, contendo 500 g.
Couve flor_ De primeira, de coloração
creme, sem manchas. Isenta de folhas.
Fisiologicamente desenvolvida,
bem
formada e limpa. Firme e intacta, isenta de
material terroso e umidade externa anormal,
kg
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio
e
transporte.
Pesando
aproximadamente 750g a unidade.
Espinafre _ Fresco, de primeira, tamanho e
coloração
uniformes,
devendo
ser
desenvolvida firme e intacto, isento de
materiais terrosos e unidade externa
maço
anormal, livre de sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos, em
maço de 300g, com folhas íntegras, frescas,
verde escura.
Goiaba Vermelha _ De Primeira qualidade,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
com polpas firmes e intactas, tamanhas e
kg
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isentas de

8.589,00
2.100

4,09
1.476,00

900

1,64

4.800

2,96

2.280

1,53

3.488,40

900

1,80

1.620,00

1.920

3,60

6.912,00

1.980

3,89

7.702,20

510

1,08

550,80

1.140

4,42

5.038,80

14.208,00
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enfermidades, material terroso, umidade
externa anormal, isenta de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundo de manuseio e
transporte.
Inhame – dedo – De boa qualidade, fresco,
compacto e firme, livre de materiais terrosos,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Diâmetro não
superior a 5 cm.
Laranja pêra – 1ª qualidade. Madura, frutos
de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho.
Limão Tahiti _ De primeira, fresco, livre de
resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas
e larvas, tamanhas e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpa firme e intacta.
Maça vermelha nacional – não ácida – 1ª
qualidade. Frutos de tamanho médio, no
grau máximo de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Mamão formosa – 1ª qualidade. Com 80 a
90% de maturação, frutos de tamanho
médio, com aproximadamente 400g, no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e
sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho livre de
sujidades, parasitas e larvas.
Manga carlotinha- De primeira, tamanho e
colorações uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e madura, com polpas intactas
e firmes, livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Manga rosa- De primeira, tamanho grande,
arredondada, coloração amarelo, matizado
de rosa, devendo ser bem desenvolvido e
madura, com polpas sem fibras, intactas e
firmes, livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Maracujá Azedo _ De primeira, tamanho e
colorações uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e madura, com polpas intactas
e firmes, livres de resíduo de fertilizantes,

kg

2.700

3,30

8.910,00

kg

3.300

1,89

6.237,00

kg

1.680

2,87

4.821,60

kg

6.600

4,42

29.172,00

kg

6.000

2,21

kg

600

3,50

2.100,00

kg

600

2,81

1.686,00

kg

2.580

4,48

11.558,40

13.260,00

30

31

32

33

34

35

36

37

sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Melancia – 1ª qualidade. Com peso variando
entre 5 Kg e 7 Kg. Fresca, ter atingido o grau
máximo de maturação que lhes permita
suportar a manipulação, o transporte e
armazenamento em condições adequadas
para o consumo. Redonda, graúda, de
primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta.
Melão Amarelo_ 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniforme, casca de cor amarela
viva e firme, polpa variando de branca a
creme, sem rachaduras e partes moles
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas, livres de resíduo de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Pepino – 1ª qualidade, de tamanho médio,
liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e
coloração uniformes típicos da variedade,
sem manchas bolores, sujidades, ferrugem
sem lesões de origem física ou mecânica.
Pêra D´Água _ 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniformes devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta,
macia e suculenta. Sem cortes, rachaduras
ou manchas pardas. Com consistência firme
mas não rija. Sem danos físicos e mecânicos
oriundo do manuseio e transporte.
Pimentão verde – 1ª qualidade. Tamanho e
coloração uniformes, sem lesões de origem
física ou mecânica,perfurações e cortes.
Repolho verde – limpo – 1ª qualidade.
Tamanho médio, primeira qualidade,
cabeças fechadas, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas e com
coloração uniforme. Livres de terra nas
folhas externas.
Salsa Fresca _ (Sem raízes). Talos e folhas
inteiras, graúdas, sem manchas, com
coloração uniforme, talos e folhas inteiras,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, maço com 300g.
Tangerina- 1ª qualidade. Madura, frutos de
tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da

kg

1.500

1,86

2.790,00

kg

1.680

3,14

5.275,20

kg

1.320

1,98

2.613,60

kg

900

6,05

5.445,00

kg

600

3,27

1.962,00

kg

2.700

2,52

6.804,00

maço

900

1,45

1.305,00

kg

900

3,06

2.754,00

espécie, uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho.
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Tomate – 1ª qualidade. Tamanho médio,
com aproximadamente 80% de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho.
Vagem manteiga – 1ª qualidade. Tamanho
e coloração uniforme, livre de materiais
terrosos e umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos oriundo de
manuseio ou transporte.

kg

3.000

3,56

10.680,00

kg

2.100

5,20

10.920,00

LEIA-SE:

ANEXO I

ITEM

1

2

3

4

PRODUTO
Abacate Manteiga _ De primeira qualidade
casca lisa, verde in natura, apresentado
grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Abacaxi tipo pérola _ 1ª qualidade.
Maduro, frutos de tamanho médio, no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e
sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos
ou defeitos. Pesando exatamente por
unidade entre 1 a 1,5kg.
Abóbora tipo baiana – 1ª qualidade.
Madura, de tamanhos grandes, uniformes,
sem defeitos, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa.
Agrião_ mólho com folhas íntegras, frescas,
de cor verde escura, sem áreas amareladas
ou pontos escurecidos e sem picadas de
insetos. Os talos devem estar firmes. De
primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser desenvolvida firme e
intacto, isento de materiais terrosos e
umidade externa anormal, livre de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e

UND

Preço de Aquisição
(R$)
QUANT
UNITARIO
VALOR
TOTAL

kg

1.500

4,53

6.795,00

kg

1.700

4,87

8.279,00

kg

2.000

3,24

6.480,00

mólho

2.900

1,78

5.162,00

mecânicos,
em
aproximadamente.

5

6

7

8
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mólho

de

300g

Aipim- Tipo branco-amarela, raízes
grandes, no grau normal de evolução no
tamanho, sabor e cor própria da espécie,
uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da
maior parte possível de terra e corpos
estranhos aderente à superfície externa e
isentas de umidade.
Alface lisa – 1ª qualidade. 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.
Alho nº. 06 – graúdo do tipo comum, cabeça
inteira fisiologicamente desenvolvido, sem
chocamento, danos mecânicos ou causado
por pragas.
Banana prata – extra – 1ª qualidade. Em
pencas,de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, Acondicionada em
pencas íntegra.
Batata doce – 1ª qualidade. Branca/roxa,
primeira qualidade, tamanho grande ou
médio, uniformes, inteiros, sem ferimentos
ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem
corpos estranhos ou terra aderidos à
superfície externa.
Batata inglesa – graúda e não lavada – 1ª
qualidade. Tamanho grande, uniforme,
inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho, sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície externa.
Beterraba – tipo extra – 1ª qualidade. Sem
folhas, bulbos de tamanhos médios,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos,
ternos sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície.

kg

1.900

3,04

5.776,00

pés

4.000

1,84

7.360,00

kg

1.100

19,73

21.703,00

kg

3.900

3,74

14.586,00

kg

3.200

3,10

9.920,00

kg

1.400

3,47

4.858,00

kg

2.900

3,28

9.512,00
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Caqui – 1ª qualidade. Tamanho médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, livre de rachaduras,
sem manchas, com coloração vermelha
uniforme e brilho. Polpa de consistência
gelatinosa. Embalados de forma a assegurar
uma conservação adequada ao produto,
sem causar danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Cebola – tipo graúda – 1ª qualidade. Não
brotada, sem danos fisiológicos ou
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho,
intactas, firmes e bem desenvolvidos.
Cebolinha_ (sem raízes). Folhas interinas,
com talo, graúdas, sem manchas, com
coloração uniforme, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidas, maço
aproximadamente 300g.
Cenoura – tipo graúda – 1ª qualidade. Sem
folhas, tamanho grande, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos
estranhos ou tenros aderida à superfície
externa.
Chuchu – tipo extra – 1ª qualidade. De
primeira, tamanho e colorações uniformes,
livres de materiais terrosos, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Coentro_ De Primeira qualidade hortaliça
classificada como verdura cor verde fresca
aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de
apodrecimento, sujidades e materiais
terrosos
em
mólho
de
100g
aproximadamente.
Couve flor_ De primeira, de coloração
creme, sem manchas. Isenta de folhas.
Fisiologicamente desenvolvida,
bem
formada e limpa. Firme e intacta, isenta de
material terroso e umidade externa anormal,
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio
e
transporte.
Pesando
aproximadamente 750g a unidade.
Couve fatiada - fresca, com coloração
verde,
acondicionada
em
pacotes
higienizados, contendo 500 g.

kg

1.600

4,58

7.328,00

kg

1.900

3,99

7.581,00

maço

1.530

3,15

4.819,50

kg

4.800

3,59

17.232,00

kg

3.825

2,46

9.409,50

mólho

900

1,76

1.584,00

kg

2.900

4,90

14.210,00

Pacote

1.900

7,19

13.661,00

850

1,75

1.487,50

Espinafre _ Fresco, de primeira, tamanho e
coloração
uniformes,
devendo
ser
maço
desenvolvida firme e intacto, isento de
materiais terrosos e unidade externa

anormal, livre de sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos, em
maço de 300g, com folhas íntegras, frescas,
verde escura.
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Goiaba Vermelha _ De Primeira qualidade,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
com polpas firmes e intactas, tamanhas e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isentas de
enfermidades, material terroso, umidade
externa anormal, isenta de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundo de manuseio e
transporte.
Inhame – dedo – De boa qualidade, fresco,
compacto e firme, livre de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Diâmetro não superior a 5 cm.
Laranja pêra – 1ª qualidade. Madura, frutos
de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho.
Limão Tahiti _ De primeira, fresco, livre de
resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas
e larvas, tamanhas e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpa firme e intacta.
Maça vermelha nacional – não ácida – 1ª
qualidade. Frutos de tamanho médio, no
grau máximo de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Mamão formosa – 1ª qualidade. Com 80 a
90% de maturação, frutos de tamanho
médio, com aproximadamente 400g, no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e
sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho livre de
sujidades, parasitas e larvas.
Manga carlotinha- De primeira, tamanho e
colorações uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e madura, com polpas intactas
e firmes, livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.

kg

1.500

4,21

6.315,00

kg

1.900

4,70

8.930,00

kg

3.600

3,19

11.484,00

kg

2.900

4,20

12.180,00

kg

3.200

4,91

15.712,00

kg

3.900

4,38

17.082,00

kg

2.550

3,73

9.511,50

28

29

30

31

32

33

34

Manga rosa- De primeira, tamanho grande,
arredondada, coloração amarelo, matizado
de rosa, devendo ser bem desenvolvido e
madura, com polpas sem fibras, intactas e
firmes, livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Maracujá Azedo _ De primeira, tamanho e
colorações uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e madura, com polpas intactas
e firmes, livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Melancia – 1ª qualidade. Com peso
variando entre 5 Kg e 7 Kg. Fresca, ter
atingido o grau máximo de maturação que
lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e armazenamento em condições
adequadas para o consumo. Redonda,
graúda, de primeira, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta.
Melão Amarelo_ 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniforme, casca de cor amarela
viva e firme, polpa variando de branca a
creme, sem rachaduras e partes moles
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas, livres de resíduo de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Pepino – 1ª qualidade, de tamanho médio,
liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e
coloração uniformes típicos da variedade,
sem manchas bolores, sujidades, ferrugem
sem lesões de origem física ou mecânica.
Pêra D´Água _ 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniformes devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta,
macia e suculenta. Sem cortes, rachaduras
ou manchas pardas. Com consistência firme
mas não rija. Sem danos físicos e
mecânicos oriundo do manuseio e
transporte.
Pimentão verde – 1ª qualidade. Tamanho e
coloração uniformes, sem lesões de origem
física ou mecânica,perfurações e cortes.

kg

2.550

4,78

12.189,00

kg

1.900

6,45

12.255,00

kg

3.100

2,64

8.184,00

kg

2.400

3,92

9.408,00

kg

2.295

2,57

5.898,15

kg

1.950

9,30

18.135,00

kg

956

4,62

4.416,72

35

36

37

38

39

40

Repolho verde – limpo – 1ª qualidade.
Tamanho médio, primeira qualidade,
cabeças fechadas, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas e com
coloração uniforme. Livres de terra nas
folhas externas.
Salsa Fresca _ (Sem raízes). Talos e
folhas inteiras, graúdas, sem manchas, com
coloração uniforme, talos e folhas inteiras,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, maço com 300g.
Tangerina- 1ª qualidade. Madura, frutos de
tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho.
Tomate – 1ª qualidade. Tamanho médio,
com aproximadamente 80% de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho.
Vagem manteiga – 1ª qualidade. Tamanho
e coloração uniforme, livre de materiais
terrosos e umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos oriundo de
manuseio ou transporte.
Ovos brancos de galinha – tipo b. Produto
fresco, tipo grande, íntegro, sem manchas
ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais;
acondicionados em embalagem apropriada
com 30 unidades.

kg

2.600

3,51

9.126,00

maço

1.200

2,51

3.012,00

kg

1.980

3,71

7.345,80

kg

3.000

4,18

12.540,00

kg

2.000

6,50

13.000,00

duzia

3.500

5,26

18.410,00

Todas as outras informações continuam inalteradas.

São José do Vale do Rio Preto, 18 de agosto de 2021.
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