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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua: Porto Alegre, 350 – Jardim Santa Rita – Fernandópolis/SP 

 
 

RERRATIFICAÇÃO  
 
 
Base Legal: Lei nº 11.947, de 16/07/2009. 

 
1. No Edital de chamada pública n° 02/2022 devidamente publicado na Imprensa Oficial do 
Município no dia 18 de janeiro de 2023, na respectiva edição de nº 1.107: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

1. DO OBJETO 

 

O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar/PNAE, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino, atendidos pela Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme especificações dos 

gêneros alimentícios abaixo:  

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

1 KG 

ABACAXI PÉROLA: De primeira qualidade, apresentando tamanho de 
médio a grande, cor e formação uniforme, aroma característico, devendo ser 
bem desenvolvido próprio para consumo imediato, casca intacta sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte livre de sujidades, 
materiais terrosos, rachaduras ou cortes. 

2 KG 

ABOBORA PAULISTA: Graúda, coloração e tamanho uniforme, 
apresentando ótima qualidade, firme, com casca integra, sem lesões de 
origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

3 MAÇO 

ALFACE: Fresca, em maços, de primeira qualidade, folhas com coloração 
uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Pesando de 500g a 750g cada maço. 

4 KG 
ALHO: Produto IN NATURA, de primeira qualidade, a granel, livre de 
umidade excessiva, livre de sujidades. 

5 KG 

BANANA MAÇÃ: Em pencas, tamanho e colorações uniformes, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 
embalagem própria. Respeitar maturação conforme temperatura do 

ambiente. 

6 KG 

BANANA NANICA: Em pencas, tamanho e colorações uniformes, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 
embalagem própria. Respeitar maturação conforme temperatura do 

ambiente. 

7 KG 
BATATA DOCE: Apenas rosada, graúda, tamanho uniforme, apresentando 

ótima qualidade, firme, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras 
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e/ou cortes. 

8 KG 

BATATA LISA: Graúda, tamanho uniforme, apresentando ótima qualidade, 

firme, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes, 

isenta de putrefação e odor desagradável. 

9 KG 

BETERRABA: De primeira qualidade, tamanho de médio a grande, sem 

rama, fresca compacta e firme, isenta de materiais terrosos, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente, 

sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes. 

10 PEÇA 

BRÓCOLIS NINJA: Fresco, em peças, de primeira qualidade medindo em 

média 20 a 25 cm, com coloração uniforme, bem desenvolvido, intacto, sem 
danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Com embalagem 
própria. 

11 KG 
CEBOLA: De primeira qualidade, tamanho de médio a grande, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 
rachadura e/ou cortes, tamanho e colorações uniformes, de colheita recente. 

12 KG 

CENOURA: De primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, 
sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e/ou cortes, tamanho e 

colorações uniformes, de colheita recente. Não vir refrigerada, e nem escura 
por ter passado por refrigeração. 

13 MAÇO 

CHEIRO VERDE: Fresco, em maços, de primeira qualidade, folhas com 
coloração uniforme, bem desenvolvido, sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Com quantidades iguais de salsinha e 

cebolinha, em embalagem própria. Maço com 150 a 200 gramas. 

14 KG 
CHUCHU: De primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e 
bem desenvolvido, livres materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio ou transporte. Com grau de maturação ideal. 

15 MAÇO 

COUVE MANTEIGA: Fresca, em maços, de primeira qualidade, com 

coloração uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou 
mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Em embalagem própria. Maço de 
couve 500 a 600 gramas. 

16 MAÇO 

ESPINAFRE: Fresco, em maços, de primeira qualidade, folhas com 

coloração uniforme, bem desenvolvido, sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Em embalagem própria. Maço de 500 gramas. 

17 KG 

GOIABA VERMELHA: De primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e 

formação uniforme, aroma característico, devendo ser bem desenvolvida 
própria para consumo imediato, com polpa firme, casca intacta sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 
embalagem própria.  Grau de maturação ideal para transporte conforme 
temperatura do ambiente. Acondicionada em embalagem própria. 

18 KG 

LARANJA PERA: De primeira qualidade, selecionada, apresentando 

tamanho uniforme, cor e aroma característico, bem desenvolvido de colheita 

recente, com casca intacta e firme, sem danos físicos e/ou mecânicos 

oriundos do manuseio ou transporte, sem resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas. Que não esteja seca/ amarga por dentro. 

19 KG 

LIMÃO TAITI: De primeira qualidade, selecionada, apresentando tamanho 

uniforme, cor e aroma característico, bem desenvolvido de colheita recente, 

com casca intacta e firme, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do 

manuseio ou transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas. Que não esteja seco/ amarga por dentro. 

20 KG 
MAMÃO FORMOSA: Tipo formosa, de aspecto globoso, cor própria, aroma 
característico com polpa firme e casca intacta, ótima qualidade, livre de 
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resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem 
física ou mecânicas de manuseio ou transporte. Acondicionados em 
embalagem própria. Grau de maturação ideal para transporte conforme 

temperatura do ambiente. 

21 KG 

MAÇA NACIONAL: - De primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e 
formação uniforme, aroma característico, devendo ser bem desenvolvida 
própria para consumo imediato, com polpa firme, casca intacta sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 

embalagem própria. 

22 KG 

MANDIOCA DESCASCADA EMBALADA A VÁCUO: Deverá seguir as 
normas de higienização de acordo com a vigilância sanitária, embalagem 

atóxica que não interfira nas características organolépticas, deverá seguir as 
normas para embalagens e rotulagem de alimentos de acordo com a 
legislação da ANVISA, embalagem contendo 1 kg do alimento. Graúda, 

tamanho uniforme, apresentando ótima qualidade, firme, sem lesões de 
origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes. Vir com alguns resíduos 
terrosos para proteção. Deverá ser entregue congelada e em transporte 
apropriado para refrigerados. Entrega ponta a ponta. Deverá constar data de 
validade legível. 

23 KG 

MELÃO AMARELO: De primeira qualidade, selecionado, apresentando 
tamanho uniforme de 1 a 1,2 kg, coloração especifica e uniforme, bem 
desenvolvido de colheita recente próprio para consumo imediato, com casca 
intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 
transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

24 KG 

MELANCIA: De primeira qualidade, selecionado, apresentando tamanho 

uniforme de 10 a 12 kg, coloração especifica e uniforme, bem desenvolvido 
de colheita recente próprio para consumo imediato, com casca intacta, sem 
danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte, sem 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

25 DZ 
OVOS – De galinha, tamanho médio, embalado em cartelas, com 12 (doze) 
unidades cada, rotulada de acordo com a legislação vigente, sem trincos ou 

rachaduras e livre de sujidades. 

26 KG 

PEPINO JAPONES: Tipo japonês, de primeira qualidade, selecionado, 
apresentando tamanho uniforme, cor característico, bem desenvolvido de 
colheita recente, com casca intacta e firme, sem danos físicos e/ou 
mecânicos oriundos do manuseio ou transporte, sem resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

27 KG 
PIMENTÃO: Verde, graúdo, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e/ou cortes 

isento de podridões. 

28 KG 
REPOLHO: Verde, graúdo, de primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e/ou cortes, 
isento de larvas. Entregue limpo. 

29 KG 
REPOLHO ROXO: Roxo, graúdo, de primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações 
e/ou cortes, isento de larvas. Entregue limpo. 

30 KG 

PONKAN: De primeira qualidade, selecionada, sem maturação avançada 
apresentando tamanho uniforme, cor e aroma característico, bem 
desenvolvida de colheita recente própria para consumo imediato, com casca 
intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 
transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.  

31 KG 

TOMATE: Tipo salada, de boa qualidade, graúdo, com tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme e intacta, livre de material terroso e umidade externa 

anormal, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes (não será aceito tomate 
“longa vida”). 

32 KG 
MANGA TOMMY: De primeira qualidade, selecionada, sem maturação 

avançada apresentando tamanho uniforme, cor e aroma característico, bem 
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desenvolvida de colheita recente própria para consumo imediato, com casca 

intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 

transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

Tamanho aproximado de 300 gramas por unidade 

33 MAÇO 

ALFACE ROXA: Fresca, em maços, de primeira qualidade, folhas com 

coloração uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Pesando de 500g a 750g cada 

maço. 

34 MAÇO 

HORTELÃ: Fresca, em maços, de primeira qualidade, com coloração 

uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas. Em embalagem própria. Maço com 100 

gramas. 

35 KG 

VAGEM: vagens inteiras, frescas, tenras e suculentas, com cor verde 

uniforme, sem sinais de murchamento, ferimentos ou pontos escuros. As 

sementes devem estar bem pequenas; livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas. 

36 UND 

ALHO PORÓ: Frescas, com folhas longas, largas, suculentas e verdes, com 

o ‘’talo’’ branco e comestível, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do 

manuseio ou transporte, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas. Embalagem própria. 

37 KG 

ABACATE: De primeira qualidade, selecionado, sem maturação avançada 

apresentando tamanho uniforme, cor e aroma característico, bem 

desenvolvida de colheita recente própria para consumo imediato, com casca 

intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 

transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

Tamanho aproximado de 300 gramas por unidade. 

 

LEIA-SE: 
 

1. DO OBJETO 

 

O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar/PNAE, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino, atendidos pela Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme especificações dos 

gêneros alimentícios abaixo:  

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

1 KG 

ABACAXI PÉROLA: De primeira qualidade, apresentando tamanho de 

médio a grande, cor e formação uniforme, aroma característico, devendo ser 
bem desenvolvido próprio para consumo imediato, casca intacta sem danos 
físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte livre de sujidades, 
materiais terrosos, rachaduras ou cortes. 

2 KG 

ABOBORA PAULISTA: Graúda, coloração e tamanho uniforme, 
apresentando ótima qualidade, firme, com casca integra, sem lesões de 

origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 
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3 MAÇO 

ALFACE: Fresca, em maços, de primeira qualidade, folhas com coloração 
uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Pesando de 500g a 750g cada maço. 

4 KG 
ALHO: Produto IN NATURA, de primeira qualidade, a granel, livre de 
umidade excessiva, livre de sujidades. 

5 KG 

BANANA MAÇÃ: Em pencas, tamanho e colorações uniformes, com polpa 

firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 

embalagem própria. Respeitar maturação conforme temperatura do 
ambiente. 

6 KG 

BANANA NANICA: Em pencas, tamanho e colorações uniformes, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 
embalagem própria. Respeitar maturação conforme temperatura do 
ambiente. 

7 KG 

BATATA DOCE: Apenas rosada, graúda, tamanho uniforme, apresentando 

ótima qualidade, firme, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras 

e/ou cortes. 

8 KG 

BATATA LISA: Graúda, tamanho uniforme, apresentando ótima qualidade, 

firme, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes, 

isenta de putrefação e odor desagradável. 

9 KG 

BETERRABA: De primeira qualidade, tamanho de médio a grande, sem 

rama, fresca compacta e firme, isenta de materiais terrosos, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente, 

sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes. 

10 PEÇA 

BRÓCOLIS NINJA: Fresco, em peças, de primeira qualidade medindo em 
média 20 a 25 cm, com coloração uniforme, bem desenvolvido, intacto, sem 
danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Com embalagem 

própria. 

11 KG 
CEBOLA: De primeira qualidade, tamanho de médio a grande, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 
rachadura e/ou cortes, tamanho e colorações uniformes, de colheita recente. 

12 KG 

CENOURA: De primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, 

sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e/ou cortes, tamanho e 

colorações uniformes, de colheita recente. Não vir refrigerada, e nem escura 
por ter passado por refrigeração. 

13 MAÇO 

CHEIRO VERDE: Fresco, em maços, de primeira qualidade, folhas com 
coloração uniforme, bem desenvolvido, sem danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Com quantidades iguais de salsinha e 
cebolinha, em embalagem própria. Maço com 150 a 200 gramas. 

14 KG 
CHUCHU: De primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e 
bem desenvolvido, livres materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio ou transporte. Com grau de maturação ideal. 

15 MAÇO 

COUVE MANTEIGA: Fresca, em maços, de primeira qualidade, com 
coloração uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou 
mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Em embalagem própria. Maço de 

couve 500 a 600 gramas. 

16 MAÇO 

ESPINAFRE: Fresco, em maços, de primeira qualidade, folhas com 
coloração uniforme, bem desenvolvido, sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. Em embalagem própria. Maço de 500 gramas. 
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17 KG 

GOIABA VERMELHA: De primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e 
formação uniforme, aroma característico, devendo ser bem desenvolvida 
própria para consumo imediato, com polpa firme, casca intacta sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 
embalagem própria.  Grau de maturação ideal para transporte conforme 
temperatura do ambiente. Acondicionada em embalagem própria. 

18 KG 

LARANJA PERA: De primeira qualidade, selecionada, apresentando 

tamanho uniforme, cor e aroma característico, bem desenvolvido de colheita 

recente, com casca intacta e firme, sem danos físicos e/ou mecânicos 

oriundos do manuseio ou transporte, sem resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas. Que não esteja seca/ amarga por dentro. 

19 KG 

LIMÃO TAITI: De primeira qualidade, selecionada, apresentando tamanho 

uniforme, cor e aroma característico, bem desenvolvido de colheita recente, 

com casca intacta e firme, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do 

manuseio ou transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas. Que não esteja seco/ amarga por dentro. 

20 KG 

MAMÃO FORMOSA: Tipo formosa, de aspecto globoso, cor própria, aroma 
característico com polpa firme e casca intacta, ótima qualidade, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem 
física ou mecânicas de manuseio ou transporte. Acondicionados em 
embalagem própria. Grau de maturação ideal para transporte conforme 

temperatura do ambiente. 

21 KG 

MAÇA NACIONAL: - De primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e 

formação uniforme, aroma característico, devendo ser bem desenvolvida 
própria para consumo imediato, com polpa firme, casca intacta sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em 
embalagem própria. 

22 KG 

MANDIOCA DESCASCADA EMBALADA A VÁCUO: Deverá seguir as 
normas de higienização de acordo com a vigilância sanitária, embalagem 
atóxica que não interfira nas características organolépticas, deverá seguir as 
normas para embalagens e rotulagem de alimentos de acordo com a 
legislação da ANVISA, embalagem contendo 1 kg do alimento. Graúda, 

tamanho uniforme, apresentando ótima qualidade, firme, sem lesões de 
origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes. Vir com alguns resíduos 
terrosos para proteção. Deverá ser entregue congelada e em transporte 
apropriado para refrigerados. Entrega ponta a ponta. Deverá constar data de 
validade legível. 

23 KG 

MELÃO AMARELO: De primeira qualidade, selecionado, apresentando 

tamanho uniforme de 1 a 1,2 kg, coloração especifica e uniforme, bem 
desenvolvido de colheita recente próprio para consumo imediato, com casca 
intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 
transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

24 KG 

MELANCIA: De primeira qualidade, selecionado, apresentando tamanho 
uniforme de 10 a 12 kg, coloração especifica e uniforme, bem desenvolvido 

de colheita recente próprio para consumo imediato, com casca intacta, sem 
danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte, sem 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

25 DZ 
OVOS – De galinha, tamanho médio, embalado em cartelas, com 12 (doze) 
unidades cada, rotulada de acordo com a legislação vigente, sem trincos ou 

rachaduras e livre de sujidades. 

26 KG 

PEPINO JAPONES: Tipo japonês, de primeira qualidade, selecionado, 
apresentando tamanho uniforme, cor característico, bem desenvolvido de 

colheita recente, com casca intacta e firme, sem danos físicos e/ou 
mecânicos oriundos do manuseio ou transporte, sem resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

27 KG 
PIMENTÃO: Verde, graúdo, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e/ou cortes 
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isento de podridões. 

28 KG 
REPOLHO: Verde, graúdo, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e/ou cortes, 
isento de larvas. Entregue limpo. 

29 KG 
REPOLHO ROXO: Roxo, graúdo, de primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações 
e/ou cortes, isento de larvas. Entregue limpo. 

30 KG 

TOMATE: Tipo salada, de boa qualidade, graúdo, com tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme e intacta, livre de material terroso e umidade externa 
anormal, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 

de origem física e mecânica, rachaduras e/ou cortes (não será aceito tomate 
“longa vida”). 

31 KG 

MANGA TOMMY: De primeira qualidade, selecionada, sem maturação 

avançada apresentando tamanho uniforme, cor e aroma característico, bem 

desenvolvida de colheita recente própria para consumo imediato, com casca 

intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 

transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

Tamanho aproximado de 300 gramas por unidade 

32 MAÇO 

ALFACE ROXA: Fresca, em maços, de primeira qualidade, folhas com 

coloração uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Pesando de 500g a 750g cada 

maço. 

33 MAÇO 

HORTELÃ: Fresca, em maços, de primeira qualidade, com coloração 

uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio ou transporte e livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas. Em embalagem própria. Maço com 100 

gramas. 

34 KG 

VAGEM: vagens inteiras, frescas, tenras e suculentas, com cor verde 

uniforme, sem sinais de murchamento, ferimentos ou pontos escuros. As 

sementes devem estar bem pequenas; livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas. 

35 UND 

ALHO PORÓ: Frescas, com folhas longas, largas, suculentas e verdes, com 

o ‘’talo’’ branco e comestível, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do 

manuseio ou transporte, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas. Embalagem própria. 

36 KG 

ABACATE: De primeira qualidade, selecionado, sem maturação avançada 

apresentando tamanho uniforme, cor e aroma característico, bem 

desenvolvida de colheita recente própria para consumo imediato, com casca 

intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 

transporte, sem resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

Tamanho aproximado de 300 gramas por unidade. 

 
2. Os demais termos permanecem inalterados. 
 

 
Fernandópolis-SP, 23 de janeiro 2023. 

 
 

- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO - 
Prefeito Municipal de Fernandópolis 


