PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO -

CERTIDÃO DA COMISSÃO - ERRATA
Ao analisarmos o edital de Chamada Pública nº02/2015 Processo nº 21/2015,
verificamos a existência de erros materiais na digitação de alguns itens. Bem assim,
considerando que o erro material pode ser corrigido à qualquer momento, fazemos as
seguintes retificações em negrito para que fique constando:
ITEM

PRODUTO

1

Abobrinha menina, fresca,
compacta e firme, tamanho
E coloração uniformes, isenta
de enfermidade,
Material terroso e umidade
externa anormal, sem
Danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
Transporte, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio,
Isento de sujidades, parasitas
e larvas - 1ª qualidade

2

Acelga, fresca, tamanho e
coloração uniformes,
Devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta,
isenta
De enfermidade, material
terroso e umidade externa
Anormal, livre de resíduos,
sujidades, parasitas e
Larvas, sem danos físicos ou
mecânicos oriundos de
Manuseio e transporte - 1ª
qualidade

3

Alface crespa, fresca, in
natura, com folhas viçosas,
Coloração e tamanhos
uniformes, firme e intacta,
Devendo ser bem
desenvolvida, sem
ferimentos,
Podridão, lesões, isenta de
materiais terrosos e

QUANTIDADE UNI.

210

Kg

56

Kg

560

VALOR UNITÁRIO DE
REFERÊNCIA

1,60

2,63

2,15
Mç
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Umidade externa anormal,
livre de sujidades,
Parasitas e larvas, cada maço
com 03 pés - 1ª
Qualidade

4

Banana nanica, em pencas,
graúdas, tamanho e
Coloração uniforme, com
polpa firme e intacta,
Frutos com 60 a 70% de
maturação, com aspecto, cor,
Cheiro e sabor próprio, sem
ferimentos, podridão,
Defeitos, lesões, perfurações
e cortes, com cor,
Cheiro e sabor próprio, isento
de sujidades, parasitas
E larvas - 1ª qualidade

540

Kg

5

Banana maçã, em pencas,
tamanho e coloração
Uniformes, com polpa firme e
intacta, com aspecto,
Cor, cheiro e sabor próprios,
sem danos físicos ou
Mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, isento
De sujidades, parasitas e
larvas - 1ª qualidade

540

Kg

6

Batata monalisa, firme,
intacta e graúda, sem lesões
De origem física ou mecânica
(rachaduras e cortes),
Com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, livre de
Sujidades, parasitas e larvas 1ª qualidade

560

Kg

7

Beterraba, fresca, compacta e
firme, isenta de
Material terroso e umidade
externa anormal,
Tamanho e coloração
uniforme, sem danos
Físicos ou mecânicos
oriundos do manuseio e

140

1,59

2,90

1,81

1,90
Kg
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Transporte, livre de parasitas
e larvas, com
Aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio.

8

Cebola, compacta e firme,
sem lesões de origem física
Ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e
Coloração uniformes, com
aspecto, cor, cheiro e
Sabor próprio, isento de
sujidades, parasitas e larvas
- 1ª qualidade

280

Kg

9

Cebolinha

112

Mç

2,27

10

Cenoura, sem rama, fresca,
compacta e firme, sem
Ferimentos, podridão,
defeitos, lesões,
Perfurações e cortes, tamanho
e coloração
Uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, com
Aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de
Sujidades, parasitas e larvas,
materiais terrosos
E umidade externa anormal 1ª qualidade

210

Kg

1,99

11

Chuchu, fresco, compacto e
firme, sem
Ferimentos, podridão,
defeitos, lesões,
Perfurações, cortes e
rachaduras, tamanho e
Coloração uniforme, isento de
enfermidades e
Materiais terrosos, com
aspecto, cor, cheiro e
Sabor próprios, isentos de
sujidades, parasitas e
Larvas - 1ª qualidade.

70

Kg

450

Kg

12

Goiaba, fresca, tamanho
média, íntegra, firme, sem

3,46

1,45

3,60
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Manchas na casca e na polpa,
intacta, maturação
Média, sem rupturas, defeitos
e podridão, tamanho e
Coloração uniforme, com
aspecto, cor, cheiro e sabor
Próprios, livre de sujidades,
parasitas e larvas - 1ª
Qualidade

13

14

15

Laranja lima, fresca, tamanho
médio, sem
Ferimentos, podridão,
defeitos, lesões e
Perfurações, sem manchas,
com polpa firme e
Intacta, tamanho e coloração
uniforme, isenta
De umidade externa anormal,
com aspecto, cor,
Cheiro e sabor próprio, isento
de sujidades,
Parasitas e larvas - 1ª
qualidade.

308

Kg

Limão taiti, fresco, tamanho
médio, suculentos,
Sem ferimentos, podridão,
defeitos, lesões e
Perfurações, com polpa firme
e intacta, tamanho
E coloração uniforme, com
aspecto, cor, cheiro e
Sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e
Larvas - 1ª qualidade.

70

Kg

Maçã fuji, nacional, cartela
com 135 unidades
Cada caixa, apresentando
tamanho e coloração
Uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e
Madura, com polpa intacta,
sem danos físicos ou
Mecânicos oriundos do
manuseio e transporte,

1,60

2,66

3,10
600

Kg

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO -

16

Com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, livre de
sujidades, parasitas e larvas 1ª qualidade.
Mamão formosa, fresco,
tamanho médio, sem
Ferimentos, podridão,
defeitos, lesões e
Perfurações, sem manchas,
com polpa firme e
Intacta, tamanho e coloração
uniforme, com
Aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isenta de
Umidade externa anormal,
isento de sujidades,
Parasitas e larvas - 1ª
qualidade.

480

Kg

17

Mandioca, sem casca, produto
de colheita recente,
Tamanho médio, sem
ferimentos, podridão,
defeitos,
Lesões e perfurações, com
polpa firme, intacta, sem
Manchas, tamanho e
coloração uniforme, com
Aspceto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de
Sujidades, parasitas e larvas 1ª qualidade

140

Kg

1,80

18

Maracujá doce

105

Kg

5,49

19

Murcote, fresca, tamanho e
coloração
Uniformes, com polpa firme e
intacta, sem lesões
De origem física ou mecânica
perfurações e
Cortes oriundos de manuseio
e transporte com
Aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de
Sujidades parasitas e larvas
de 1ª qualidade.

660

Kg

1,85

2,35
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Pepino japones, tamanho
médio, sem ferimentos,
Podridão, defeitos, lesões,
perfurações e corte,
Tamanho e coloração
uniforme, isento de
Enfermidades, materiais
terrosos e umidade externa
Anormal, com aspceto, cor,
cheiro e sabor próprio,
Isento de sujidades, parasitas
e larvas - 1ª qualidade

105

Pimentão verde, tamanho e
coloracão
Uniformes, sem lesões de
origem física ou
Mecânica, perfurações e
cortes oriundos do
Manuseio e transporte, com
aspecto, cor, cheiro
E sabor próprio, isento de
sujidades, parasitas e
Larvas - 1ª qualidade.

140

Kg

2,50

Repolho, liso, fresco,
tamanho e coloração
uniforme,
Firme e intacto, sem lesões,
perfurações e corte,
Isento de enfermidades,
materiais terrosos e umidade
Externa anormal, com
aspceto, cor, cheiro e sabor
Próprio, isento de sujidades,
parasitas e larvas - 1ª
Qualidade

280

Kg

8,76

23

Salsinha

112

Mç

2,20

24

Tomate salada, graúdo, com
aproximadamente 60% de
Maturação, sem ferimentos,
podridão, defeitos,
Lesões, perfurações e cortes,
com polpa firme e
Intacta, tamanho e coloração
uniformes, isenta de

20

21

22

Kg

1,81

504

7,20
Kg
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Enfermidades, materiais
terrosos e umidade externa
Anormal, com aspecto, cor,
cheiro, e sabor próprios,
Isentos de sujidades, parasitas
e larvas - 1ª qualidade

Realizadas as correções dos erros materiais, disponibilizaremos cópia da presente
ERRATA às pessoas interessadas em participar do certame, bem assim, procederá com
os ulteriores termos do presente processo administrativo, na forma da lei.
Álvaro de Carvalho, 03 de setembro de 2015

MARCOS DEL CASTILHO ZORZETO
PREFEITO MUNICIPAL

