PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/09/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2022
DATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 20/09/2022
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUABIRUBA
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ITEM

007

009

010

012

016

017

027

031

038

040

005

006

FORNECEDOR

DESCRIÇÃO

BATATA DOCE tipo ROSADA- Tubérculo de elevada qualidade, selecionados
e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e
sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e cor. Não são
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e lesões mecânicas ou
MINI MERCADO
provocadas por insetos ou doenças. Deve estar livre de sujidades, terra ou
TETE LTDA
resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência de odor e sabor estranho,
assim como parasitas e larvas. Quanto as características microbiológicas
devem obedecer a legislação vigente e Acondicionamento em caixas
plásticas.
BATATA SALSA – Sem danos à superfície e/ou lesões de origem física ou
MINI MERCADO
mecânica. Grau de evolução completo do tamanho. Ausência de parasitos,
TETE LTDA
insetos, detritos animais ou vegetais. Odor característico e umidade
normal.
BERINJELA - Lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos
MINI MERCADO
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de
TETE LTDA
fertilizantes, transportada de forma adequada. Acondicionado em caixas
plásticas.
BRÓCOLIS - De primeira quantidade, compacta e firme, sem lesões de
origem físicas ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
MINI MERCADO
uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas. Deve vir protegido por
TETE LTDA
suas próprias folhas conforme na figura anexa. Acondicionamento em
caixas plásticas.
CHUCHU - De 1ª qualidade, tamanho médio. Inteiros, frescos, sem
MINI MERCADO
ferimentos ou defeitos graves, rugosidade da casca normal, tenros, sem
TETE LTDA
manchas, coloração uniforme, sabor leve característico, não rançoso nem
amargo. Acondicionamento em caixas plásticas.
COUVE FLOR - De primeira quantidade, compacta e firme, sem lesões de
origem físicas ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
MINI MERCADO
uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas. Deve vir protegido por
TETE LTDA
suas próprias folhas conforme na figura anexa. E acondicionamento em
caixas plásticas.
MELANCIA - De 1ª qualidade. Polpa vermelha, tenra, fresca, hidratação
MINI MERCADO
normal. Superfície uniforme, não rachada, sem perfurações, sem
TETE LTDA
deterioração. Peso aproximado de 10Kg por unidade.
PEPINO SALADA - Vegetal fresco, novo, sem umidade e em bom estado de
conservação. Isento de manchas escuras ou amareladas, sem aspecto
MINI MERCADO
esponjoso, sem verrugas ou sinais de pragas. A polpa deve ser clara, de
TETE LTDA
consistência e textura normais, sem odor ou sabor estranhos. Tamanho
unitário de cerca de 15cm. Acondicionamento em caixas plásticas.
TEMPERO VERDE – Folhas de cor verde, de 1ª qualidade composto de
cebolinha e salsinha. Viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de
umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas
MINI MERCADO
escuras ou murchas. Com grau de evolução completa do tamanho, livre de
TETE LTDA
insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica.
Transportadas adequadamente. Cada maço deverá ser acondicionado em
embalagem plástica aberta de forma a proteger as folhas.
VAGEM - Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de material
MINI MERCADO
terroso e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos
TETE LTDA
oriundos do manuseio e transporte. E acondicionamento em caixas
plásticas.
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR - MINI MERCADO TETE LTDA
BANANA BRANCA - De 1ª qualidade. Fruto não vaporizado. Cacho deve
estar limpo, com maturação adequada para consumo (não verde e
DNA
amadurecimento em 2 dias no máximo), textura e consistência de fruta
DISTRIBUIDORA DE fresca. Sem sujidades, rachaduras ou amassados na casca ou fruto, sem
ALIMENTOS EIRELI manchas escuras. A polpa deve estar íntegra, clara, sem vestígios de pragas
ou qualquer tipo de deterioração. Peso médio por unidade de 80g.
Acondicionamento em caixas plásticas.
DNA
BANANA CATURRA – De primeira, tamanho e coloração uniformes, com
DISTRIBUIDORA DE polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
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mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Fruto não vaporizado.
Cacho limpo e em maturação adequada ao consumo. Não verde e
amadurecimento em 2 dias no máximo. Com polpa íntegra, clara e sem
vestígios de pragas.
CENOURA - Raiz de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e
uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidos rachaduras,
KG
perfurações e cortes. Estarem isentos de umidade externa anormal, odor e
sabor estranhos, de resíduos de fertilizantes. A polpa deverá estar intacta e
limpa. Acondicionamento em caixas plásticas.
ESPINAFRE - Deverá estar fresco e isento de parasitas, larvas e danos físicos
e/ou mecânicos, decorrentes do transporte e manuseio. Maço contendo,
MAÇO
no mínimo, 10 talos. Cada maço deverá ser acondicionado em embalagem
plástica aberta de forma a proteger as folhas.
LARANJA LIMA - O produto deve apresentar as características da variedade
bem definidas, bem formada, fresca, limpa, sadia, com coloração própria,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos graves, firmes. Estar em
KG
perfeita condição de conservação e maturação. Sem vestígios de pragas ou
deterioração. Tamanho médio de mínimo 90g. Colhido de forma a manter
o fruto íntegro. E acondicionamento em caixas plásticas.
MAÇÃ TIPO FUJI – Vermelha. Graúda. De 1ª qualidade. Grau médio de
maturação. Tamanho uniforme, sem deformações, com casca sã, sem
KG
ferimentos, rupturas ou defeitos. Sem aderência de material terroso. Aprox.
10 unidades por Kg. Peso médio unitário: 110g cada.
MAÇÃ TIPO GALA – Vermelha. Graúda. De 1ª qualidade. Grau médio de
maturação. Tamanho uniforme, sem deformações, com casca sã, sem
KG
ferimentos, rupturas ou defeitos. Sem aderência de material terroso. Aprox.
10 unidades por Kg. Peso médio unitário: 110g cada.
OVOS - Vermelhos, de galinha, Grande. Manipulado em condições
higiênicas e provenientes de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e
quebraduras na casca. De produção recente e embalados em bandejas de
30 unidades, protegidos por filme de PVC, devidamente destacando o BANDEJA
nome do produtor, carimbo do SIE ou SIM, data da embalagem e validade,
tipo grande, assim como as condições de armazenamento. Podendo ser
acondicionados em caixas de papelão com tampa.
OVOS - Vermelhos, de galinha, Grande. Manipulado em condições
higiênicas e provenientes de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e
quebraduras na casca. De produção recente e embalados em cartelas de 12
unidades, de material de papelão e plástico, devidamente destacando o DUZIA
nome do produtor, carimbo do SIE ou SIM, data da embalagem e validade,
tipo grande, assim como as condições de armazenamento. Podendo ser
acondicionados em caixas de papelão com tampa.
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR - DNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
ABACATE – De primeira, pesando no mínimo 500 gramas. Deverá estar com
a casca lisa, verde, apresentando grau de maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
KG
o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionamento em
caixas plásticas.
ABOBORA MENINA PAULISTINHA- Tipo madura, de 1ª qualidade, fresca,
nova, em bom estado de conservação, sem umidade. Tamanho médio e
coloração uniformes, isenta de enfermidades e material terroso ou pragas.
Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, transporte ou
KG
ataque de pragas. Sem deterioração. Peso máximo de cada unidade 3Kg. Os
frutos deverão estar inteiros, não sendo aceitos frutos cortados ou em
partes. Acondicionamento em caixas plásticas.
ABOBRINHA – De primeira, tamanho médio, uniforme, tenra, cor uniforme
de verde claro a verde médio e com brilho, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos
KG
estranhos aderentes a superfície externa. Acondicionamento em caixas
plásticas.
ALHO - Com bulbo inteiro e são, sem brotos, não apresentando grãos
murchos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua
KG
aparência e qualidade. Livre de resíduos fertilizantes.
BATATA INGLESA - Tamanho e coloração uniformes, sem rachaduras, firme,
sem perfurações, brotos, manchas escuras na superfície ou na polpa, nem
KG
bolores. Odor característico e umidade normal.
BETERRABA - De 1ª qualidade, roxa. Casca firme, íntegra, sem manchas,
sem brotos, perfurações, rachaduras, bolores, parasitas ou vestígios de
insetos. Polpa íntegra, firme, odor característico, sabor levemente
KG
adocicado, sem manchas. Tanto na superfície quanto na polpa não deverá
haver sinais de deterioração de nenhuma espécie. Acondicionamento em
caixas plásticas.
CEBOLA - Secas, limpas, graúdas, sadias, boa qualidade e apresentação.
Sem vestígios de pragas, insetos e roedores. Casca e polpa íntegras.
KG
Textura, cor, odor e sabor característicos. Acondicionado em caixas
plásticas.
CEBOLA ROXA - Secas, limpas, graúdas, sadias, boa qualidade e
KG
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apresentação. Sem vestígios de pragas, insetos e roedores. Casca e polpa
íntegras. Textura, cor, odor e sabor característicos. Acondicionado em caixas
plásticas.
COUVE MANTEIGA – Deverá estar fresco e isento de parasitas, larvas e
danos físicos e/ou mecânicos, decorrentes do transporte e manuseio. Maço
contendo, no mínimo 6 folhas medindo, aproximadamente, 25x15cm. Cada
maço deverá ser acondicionado em embalagem plástica aberta de forma a
proteger as folhas.
LARANJA PERA - O produto deve apresentar as características da variedade
bem definidas, bem formada, fresca, limpa, sadia, com coloração própria,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos graves, firmes. Estar em
perfeita condição de conservação e maturação. Sem vestígios de pragas ou
deterioração. Colhido de forma a manter o fruto íntegro. Tamanho médio
de mínimo 90g. E acondicionamento em caixas plásticas.
LIMÃO TAITI - Tamanho médio. Deverá estar no ponto para consumo,
maduro, firme, uniforme, com brilho, aroma e sabor característicos da
espécie. Não serão tolerados os defeitos externos ou internos que
prejudiquem o consumo ou rendimento como: danos mecânicos, defeitos
na casca, fruto murcho ou passado e podridão. O produto deverá estar
isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Colhido de forma a manter o fruto íntegro.
MAMÃO FORMOSA - Mamão tipo formosa, com 80 a 90% de maturação,
frutos de tamanho médio de cerca de 800g, aroma e sabor da espécie. Sem
ferimentos ou defeitos graves. Fresco. E acondicionamento em caixas
plásticas.
MANGA TOMMY - De primeira, fresco, apresentando tamanho, cor e
maturação uniformes, pesando em média 250 a 300g. Devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionamento em
caixas plásticas.
MELÃO - De 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem
danos físicos ou mecânicos. Isento de sujidades, parasitas ou larvas. Peso
médio de 1,5 a 2,5kg. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros,
devendo apresentar 80% a 90% de maturação. Acondicionamento em
caixas plásticas.
PERA - In natura, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, pesenado em média de 130 a 170g.
Devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.
Acondicionamento em caixas plásticas.
PÊSSEGO - In natura, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, pesenado em média 90g. Devendo ser
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionamento
em caixas plásticas.
POKAN - De 1ª qualidade. Fruta in natura, madura, frutos de tamanho
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie. Uniformes, sem ferimentos ou defeitos graves. Peso médio do
fruto de cerca de 90 a 120g. Colhido de forma a conservar o fruto íntegro.
E acondicionamento em caixas plásticas.
REPOLHO - De 1ª qualidade, liso. Cabeça íntegra, sem sujidades, manchas,
vestígios de pragas. Sem sinais de escurecimento enzimático ou qualquer
deterioração, tanto na superfície quanto na polpa. Peso médio por unidade
de aproximadamente 1,5Kg (peso da polpa) no mínimo.
E
acondicionamento em caixas plásticas. Deve vir protegido por suas
próprias folhas conforme na figura abaixo.
REPOLHO ROXO - De 1ª qualidade, liso. Cabeça íntegra, sem sujidades,
manchas, vestígios de pragas. Sem sinais de escurecimento enzimático ou
qualquer deterioração, tanto na superfície quanto na polpa. Peso mínimo
por unidade de aproximadamente 750g (peso da polpa) no mínimo. E
acondicionamento em caixas plásticas. Deve vir protegido por suas
próprias folhas conforme na figura abaixo.
TANGERINA - De 1ª qualidade. Fruta in natura, madura, frutos de tamanho
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie. Uniformes, sem ferimentos ou defeitos graves. Peso médio do
fruto de cerca de 90 a 120g. Colhido de forma a conservar o fruto íntegro.
Acondicionado em caixas plásticas.
TOMATE - Tomate in natura, de 1ª qualidade, com aproximadamente 60%
de maturação mínima. Sem ferimentos ou defeitos graves, devem estar
tenros, sem manchas, com coloração uniforme. Sem sujidades, sinais de
ataques de pragas, sem deterioração de nenhuma espécie. Peso mínimo
por unidade de 90g. E acondicionamento em caixas plásticas de forma a
manter a integridade do fruto.
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR - RLV DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR TOTAL GERAL
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2.000

2,20
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1.000

4,69
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KG

3.000

6,45
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KG

3.000

5,25

15.750,00

KG

2.000

5,00

10.000,00

KG

3.000

7,45

22.350,00

KG

2.000

8,00

16.000,00

KG

5.000

3,75

18.750,00
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5.000
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13.750,00
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2.000

3,95
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10.000

3,85
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7.000

3,79

26.530,00

309.071,00
864.031,00
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