PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Processo Administrativo Nº 468/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: DOUGLAS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS
Data de Publicação: 22/03/2022 10:24:06

TOTAL DO PROCESSO: 595.455,41
30.060.607/0001-28

ENTRESERRAS EIRELI ME
LOTE 1
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Kg

Num: 003
Marca: IN NATURA

42.793,50

3,19

Total: 18.183,00

Modelo:

Descrição: Abacaxi pérola ou havaí, graúdo, tipo A, com peso mínimo de 1,5 e máximo de 2,0 kg. Deverá proceder de
espécie vegetais genuínos e sãs, e satisfazer as seguintes condições mínimas: ser fresco. ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. apresentar grau de maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.
ser colhido cuidadosamente e não estar golpeado ou danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. não deverá conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca. estar isento de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos: estar livres de resíduos de agroquímicos.
Acondicionado em caixas de madeira. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE
20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 5.700
LOTE 14
Item: 14

Valor Unit.: 3,19
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 18.183,00
Num: 044

Marca: IN NATURA

2,78

Total: 6.880,50

Modelo:

Descrição: Cenoura, constituída por espécimes vegetais genuínos de 1ª qualidade, compactas e firmes, sem rama
fresca. Devem ser suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor, e coloração uniformes. Sem lesões
de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência (rachaduras ou cortes). Isenta de enfermidades, umidade
externa anormal, odor e sabor estranhos. e livres da maior parte possível de terra aderente e de resíduos de
agroquímicos. Acondicionada em caixas de madeira (495x355x220mm) e suas condições deverão estar de acordo com
a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02
(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 2.475
LOTE 31
Item: 31

Valor Unit.: 2,78
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 6.880,50
Num: 086

Marca: IN NATURA

1,97

Total: 17.730,00

Modelo:

Descrição: Melancia, de 1ª qualidade, constituída por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, terem atingido
o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não devem conter substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa anormal,
agroquímicos, aroma e sabor estranhos. A polpa deve estar intacta e firme. Deve estar madura com peso médio de 8 a
10 kg. Acondicionada a granel cada unidade e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486
de 20/10/78 com os padrõs da embalagem da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 9.000

Valor Unit.: 1,97

Total Item: 17.730,00
67.083.675/0001-12

TOTAL FOOD'S LTDA ME
LOTE 2
Item: 2

Quant.: 1
Unidade: Kg

Gerado em: 04/04/2022 11:35:33

Num: 052
Marca: CEASA

1,40

260.054,85
Total: 3.150,00

Modelo: IN NATURA
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Descrição: Abóbora moranga, fresca de 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida,
compacta, firme, intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de resíduos de
agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionada em sacos de polietileno (850x520) MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº
9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 2.250
LOTE 3
Item: 3

Valor Unit.: 1,40
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 3.150,00
Num: 004

Marca: CEASA

2,89

Total: 7.152,75

Modelo: IN NATURA

Descrição: Abobrinha (italiana e brasileira), Fresca, de 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem
desenvolvida, compacta, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de
resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Acondicionada em caixas de madeira (495x355x220)MM pesando 20 kg. e suas condições deverão estar de
acordo com a NTA 14(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA CONJUNTA Nº 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 2.475
LOTE 4
Item: 4

Valor Unit.: 2,89
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 7.152,75
Num: 024

Marca: CEASA

2,79

Total: 4.603,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Acelga fresca de ótima qualidade, firme, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade,
devendo ser bem desenvolvida. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de resíduos de agroquímicos, sujidades,
parasitas e lavras. Sem danos físicos e mecânicos oriundas do manuseio e transporte. acondicionada em caixa de
madeira (600x450x36mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486 de 20/10/78) ,
com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.650
LOTE 5
Item: 5

Valor Unit.: 2,79
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 4.603,50
Num: 076

Marca: CEASA

6,20

Total: 16.740,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Alface crespa ou lisa, fresca, de 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de resíduos de
agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionada em caixa de madeira (600x450x360)MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13
(DECRETO 12486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
N°9 DE 12/11/02(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 2.700
LOTE 6
Item: 6

Valor Unit.: 6,20
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 16.740,00
Num: 009

Marca: CEASA

13,49

Total: 14.164,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Alho nacional in natura. Alho nacional com bulbo inteiro e são, sem brotos, não apresentando grãos
chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade livre de resíduos de
agroquímicos. Acondicionado em caixas de papelão contendo 10 Kg e suas condições deverão estar de acordo com a
NTA 13 (Decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO.
Quantidade: 1.050
LOTE 7
Item: 7

Valor Unit.: 13,49
Quant.: 1

Unidade: Kg
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Total Item: 14.164,50
Num: 017

Marca: CEASA

2,17

Total: 39.060,00

Modelo: IN NATURA
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Descrição: Banana nanica ou prata, em pencas de 1ª qualidade, em estágio médio de maturação, tamanho e coloração
uniformes, fresca, com casca inteira, sem rupturas, defeitos ou machucaduras, livre de sujidades e corpos estranhos,
agroquímicos, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira (500x350x265mm) com 14 dúzias e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões de embalagem da instrução
normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 18.000
LOTE 8
Item: 8

Valor Unit.: 2,17
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 39.060,00
Num: 088

Marca: CEASA

2,66

Total: 798,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Batata doce fresca, de boa qualidade, compacta e firme, suficientemente desenvolvida, com o tamanho,
sabor e coloração uniforme. Sem lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparencia (rachaduras ou
cortes). Isento de enfermidades, agroquímicos, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e livres da maior
parte possível de terra aderente. Acondicionada em caixas plásticas ou de madeira. Deverão estar de acordo com a
NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 300
LOTE 9
Item: 9

Valor Unit.: 2,66
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 798,00
Num: 091

Marca: CEASA

2,19

Total: 14.782,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Batata em saco de 25 kg. Tubérculo da espécie Solanum tuberosum, L, no estado in natura. Classe II
(correspondente à "Batata Comum Classe Especial" de boa qualidade escovada em saco de 25 kg. A batata deverá
proceder de espécies vegetais genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas: a) Ser fresca, de ótima
qualidade, sã, compacta, e firme, inteira, lavada ou escovada,apresentar coloração uniforme, típica da variedade, em
grau normal de evolução e perfeito estado de desenvolvimento, aroma, cor e sabor típicos da espécie. b) Não é
permitido danos que lhe alterem a conformação e a aparência, nem defeitos graves. c) Estar isenta de terra aderente
fora do normal, ou seja, que ocupe 25% de sua superfície ou até 01 mm de espessura, ou ainda, 0,4% do peso total da
embalagem. Descrição: Batata comum de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica
(rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Embalagem: deverá ser acondicionada
em sacos de juta de (830x500mm), pesando 25 kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto
12.486 de 20/10/78), com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 6.750
LOTE 11
Item: 11

Valor Unit.: 2,19
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 14.782,50
Num: 058

Marca: CEASA

6,18

Total: 1.390,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Brócolis, fresco, de 1ª qualidade, tendo tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal. Livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em cabeças com peso mínimo de 400g. Acondicionado em caixa de
madeira (600x450x360mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486 de 20/10/78)
com os padroes de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 225
LOTE 12
Item: 12

Valor Unit.: 6,18
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 1.390,50
Num: 020

Marca: CEASA

8,90

Total: 7.609,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Caqui. Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para
consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem machucaduras, bolores,
sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livres de resíduos de
agroquímicos, de colheita recente. LIvre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substancias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Acondicionada em caixas plásticas, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
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Quantidade: 855
LOTE 13
Item: 13

Valor Unit.: 8,90
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 7.609,50
Num: 085

Marca: CEASA

2,58

Total: 6.966,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Cebola de 1ª qualidade em sacos de 20 kg no estado "in natura". bulbo da espécie ALLIUM CEPA L.
Descrição: Cebola, de primeira, nacional, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em sacos de polietileno (750 x 480)mm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA - 15
(decreto 12486 de 20/10/78). com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n º 9, de 12/11/02,
(SARC, ANVISA, INMETRO) em saco de 20 kg.
Quantidade: 2.700
LOTE 15
Item: 15

Valor Unit.: 2,58
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 6.966,00
Num: 057

Marca: CEASA

15,55

Total: 5.831,25

Modelo: IN NATURA

Descrição: Cheiro verde (salsinha e cebolinha), limpo e fresco, de 1ª qualidade, com pelo menos 30% de salsinha, com
tamanho e coloração uniformes, aroma e sabor próprios da espécie. Em grau de desenvolvimento tal que lhes permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.
Isento de substâncias terrosas, livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasita, larvas, corpos estranhos
aderentes a superfície, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte. Não devem ser muito grandes e grossos. Em maços com peso mínimo de 150g.
Acondicionado em caixa de madeira (600x450x360mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13
(Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões de ambalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC,
ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 375
LOTE 16
Item: 16

Valor Unit.: 15,55
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 5.831,25
Num: 058

Marca: CEASA

2,82

Total: 2.326,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Chuchu, de 1ª qualidade, macio de tom verde claro, Devem satisfazer as seguintes condições mínimas:
Serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor, e coloração uniformes. Sem lesões de origem
física ou mecânica que afetem a sua aparência (rachaduras ou cortes). Isenta de enfermidades, agroquímicos, umidade
externa anormal, odor e sabor estranhos. e livres da maior parte possível de terra aderente. Acondicionado em caixas
de madeira (495x355x220mm) pesando 20 Kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (Decreto
12.486 de 20/10/78) com padroes de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 825
LOTE 17
Item: 17

Valor Unit.: 2,82
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.326,50
Num: 080

Marca: CEASA

6,00

Total: 4.500,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Couve manteiga, maço de 300 gr, fresca de 1ª qualidade, com folhas verdes, sem traços de descoloração
turgescentes constituída por verduras de boa qualidade, com tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie. Em
grau de desenvolvimento que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não deverá conter substâncias terrosas, sujidades ou corpo estranhos aderentes à
superfície da casca. Estarem isentos de agroquímicos, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Acondicionada em caixa de madeira (600x450x360) MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13
(DECRETO 12486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
N°9 DE 12/11/02(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 750
LOTE 18
Item: 18

Valor Unit.: 6,00
Quant.: 1

Unidade: Kg
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Total Item: 4.500,00
Num: 046

Marca: CEASA

6,10

Total: 915,00

Modelo: IN NATURA
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Descrição: Couve-Flor, fresca, de 1ª qualidade, tendo tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal. Livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em cabeças com peso mínimo de 400g. Acondicionado em caixa de
madeira (600x450x360) MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13(DECRETO 12486 DE
20/10/78). COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N°9 DE 12/11/02
(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 150
LOTE 20
Item: 20

Valor Unit.: 6,10
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 915,00
Num: 069

Marca: CEASA

3,90

Total: 13.162,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Goiaba, fruta graúda com polpa firme e intacta, coloração uniforme e grau de maturação que permita
transporte, manipulação e conservação. Adequada para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e
conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Os pedúnculos e a polpa deverão estar intactos e uniformes sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte (sem amassados). Devem estar livre de resíduos de agroquímicos. Acondicionadas
em caixetas com peso aproximado 2,5 Kg, com características que atendam a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)
com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 3.375
LOTE 21
Item: 21

Valor Unit.: 3,90
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 13.162,50
Num: 029

Marca: CEASA

4,29

Total: 643,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Inhame Características gerais: Fresco, de boa qualidade, compacto e firme, suficientemente desenvolvido,
com o tamanho, aroma, sabor, e coloração uniforme. Sem lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua
aparência (rachaduras ou cortes). Isento de enfermidades, agroquímicos, umidade externa anormal, odor e sabor
estranhos. e livres da maior parte possível de terra aderente. Acondicionado em caixas plásticas ou de madeira
pesando 20 Kg. Deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem
da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 150
LOTE 22
Item: 22

Valor Unit.: 4,29
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 643,50
Num: 051

Marca: CEASA

2,14

Total: 2.728,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Laranja lima: características gerais: de 1ª qualidade, bem desenvolvida, doce, com polpa compacta e firme.
Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequada para consumo, tamanho
médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de
colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Acondicionada em caixas de madeira pesando 20 kg. e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA
EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.275
LOTE 23
Item: 23

Valor Unit.: 2,14
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.728,50
Num: 073

Marca: CEASA

2,35

Total: 34.368,75

Modelo: IN NATURA

Descrição: Laranja pêra, de 1ª qualidade, bem desenvolvida, doce, com polpa compacta e firme. Com grau de
maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequada para consumo, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente.
Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca. Acondicionada em caixas de madeira pesando 20 Kg e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da instrução normativa nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 14.625
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Valor Unit.: 2,35

Total Item: 34.368,75
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LOTE 24
Item: 24

Quant.: 1
Unidade: Kg

Num: 013
Marca: CEASA

2,90

Total: 2.392,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Limão, de boa qualidade, bem desenvolvido, com o grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios
da espécie e variedade. Adequado para consumo, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente. Isento de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Acondicionado em
caixas de madeira. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM
OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 825
LOTE 27
Item: 27

Valor Unit.: 2,90
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.392,50
Num: 022

Marca: CEASA

2,86

Total: 4.290,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Mandioca, nova, íntegra, tamanho médio, boa qualidade. Apresentando grau de maturação que permita
suportar manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Acondicionada: Em
caixas plásticas de 20 kg. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA17(DECRETO 12.846 DE
20/10/78), (INST.NORMAT. N50 DE 03/07/02). COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
CONJUNTA Nº9, DE 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.500
LOTE 28
Item: 28

Valor Unit.: 2,86
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 4.290,00
Num: 024

Marca: CEASA

9,90

Total: 2.970,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Mandioquinha, fresca, de boa qualidade, compacta e firme, suficientemente desenvolvidas, com o tamanho,
aroma, sabor, e coloração uniforme. Sem lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência (rachaduras
ou cortes). Isenta de enfermidades, agroquímicos, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. e livres da maior
parte possível de terra aderente. Acondicionada em caixa de madeira (495x355x220mm) pesando 20 Kg e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da
instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 300
LOTE 29
Item: 29

Valor Unit.: 9,90
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.970,00
Num: 055

Marca: CEASA

3,50

Total: 2.362,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Manga. Características Gerais: fresca de 1ª qualidade, bem desenvolvida, com polpa compacta e firme.
Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequada para o consumo, tamanho
médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de
colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à sua superfície. Acondicionado em caixas de madeira. e suas condições deverão estar de
acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 675
LOTE 30
Item: 30

Valor Unit.: 3,50
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.362,50
Num: 075

Marca: CEASA

4,77

Total: 2.146,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Maracujá de 1ª qualidade, fresco, bem desenvolvido, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, com aroma e sabor próprios da espécie e variedade. Não devem conter substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa anormal, agroquímicos,
aroma e sabor estranhos. Acondicionado em caixa de papelão pesando aproximadamente 13 kg. e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 450

Gerado em: 04/04/2022 11:35:33

Valor Unit.: 4,77

Total Item: 2.146,50
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LOTE 34
Item: 34

Quant.: 1
Unidade: Kg

Num: 018
Marca: CEASA

3,90

Total: 3.510,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Pepino, comum de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, aroma e sabor próprios da espécie. Em
grau de desenvolvimento tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Isento de substâncias terrosas, livre de resíduos de agroquímicos,
sujidades, parasita, larvas, corpos estranhos aderentes a superfície, umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixas de madeira
(495x355x220) MM, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12.486, de 20/10/78), COM
PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 900
LOTE 35
Item: 35

Valor Unit.: 3,90
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 3.510,00
Num: 091

Marca: CEASA

7,70

Total: 3.757,60

Modelo: IN NATURA

Descrição: Pêra Fresca de 1ª qualidade, bem desenvolvida, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, com
aroma e sabor próprios da espécie e variedade. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca. Isenta de umidade externa anormal, agroquímicos, aroma e sabor estranhos. SUAS
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES
DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 488
LOTE 36
Item: 36

Valor Unit.: 7,70
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 3.757,60
Num: 016

Marca: CEASA

7,00

Total: 7.091,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Pêssego com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para
consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem machucaduras, bolores,
sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de
agroquímicos, de colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca Acondicionada em caixas plásticas. e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.013
LOTE 37
Item: 37

Valor Unit.: 7,00
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 7.091,00
Num: 055

Marca: CEASA

2,65

Total: 2.782,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Repolho branco, fresco, firme e intacto, constituído por verduras de boa qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes sem traços de descoloração turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido. Cada cabeça deve pesar em média
2 quilos. Deverão apresentar coloração e tamanhos uniformes, aroma, cor e sabor característicos da espécie e
variedade. Em grau de desenvolvimento tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Isento de substâncias terrosas, agroquímicos, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Acondicionados
em sacos plásticos de polietileno (850x520mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (Decreto
12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 1.050
LOTE 41
Item: 41

Valor Unit.: 2,65
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.782,50
Num: 088

Marca: CEASA

1,40

Total: 1.050,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Abóbora moranga, fresca de 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida,
compacta, firme, intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de resíduos de
agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionada em sacos de polietileno (850x520) MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº
9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).
Gerado em: 04/04/2022 11:35:33
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Quantidade: 750
LOTE 43
Item: 43

Valor Unit.: 1,40
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 1.050,00
Num: 072

Marca: CEASA

2,79

Total: 1.534,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Acelga fresca de ótima qualidade, firme, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade,
devendo ser bem desenvolvida. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de resíduos de agroquímicos, sujidades,
parasitas e lavras. Sem danos físicos e mecânicos oriundas do manuseio e transporte. acondicionada em caixa de
madeira (600x450x36mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486 de 20/10/78) ,
com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 550
LOTE 44
Item: 44

Valor Unit.: 2,79
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 1.534,50
Num: 069

Marca: CEASA

6,34

Total: 5.706,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Alface crespa ou lisa, fresca, de 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de resíduos de
agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionada em caixa de madeira (600x450x360)MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13
(DECRETO 12486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
N°9 DE 12/11/02(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 900
LOTE 46
Item: 46

Valor Unit.: 6,34
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 5.706,00
Num: 021

Marca: CEASA

2,17

Total: 13.020,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Banana nanica ou prata, em pencas de 1ª qualidade, em estágio médio de maturação, tamanho e coloração
uniformes, fresca, com casca inteira, sem rupturas, defeitos ou machucaduras, livre de sujidades e corpos estranhos,
agroquímicos, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira (500x350x265mm) com 14 dúzias e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões de embalagem da instrução
normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 6.000
LOTE 48
Item: 48

Valor Unit.: 2,17
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 13.020,00
Num: 059

Marca: CEASA

2,19

Total: 4.927,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Batata em saco de 25 kg. Tubérculo da espécie Solanum tuberosum, L, no estado in natura. Classe II
(correspondente à "Batata Comum Classe Especial" de boa qualidade escovada em saco de 25 kg. A batata deverá
proceder de espécies vegetais genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas: a) Ser fresca, de ótima
qualidade, sã, compacta, e firme, inteira, lavada ou escovada,apresentar coloração uniforme, típica da variedade, em
grau normal de evolução e perfeito estado de desenvolvimento, aroma, cor e sabor típicos da espécie. b) Não é
permitido danos que lhe alterem a conformação e a aparência, nem defeitos graves. c) Estar isenta de terra aderente
fora do normal, ou seja, que ocupe 25% de sua superfície ou até 01 mm de espessura, ou ainda, 0,4% do peso total da
embalagem. Descrição: Batata comum de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica
(rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Embalagem: deverá ser acondicionada
em sacos de juta de (830x500mm), pesando 25 kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto
12.486 de 20/10/78), com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 2.250
LOTE 50
Item: 50

Valor Unit.: 2,19
Quant.: 1

Unidade: Kg

Gerado em: 04/04/2022 11:35:33

Total Item: 4.927,50
Num: 086

Marca: CEASA

6,18

Total: 463,50

Modelo: IN NATURA
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Descrição: Brócolis, fresco, de 1ª qualidade, tendo tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal. Livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em cabeças com peso mínimo de 400g. Acondicionado em caixa de
madeira (600x450x360mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486 de 20/10/78)
com os padroes de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 75
LOTE 52
Item: 52

Valor Unit.: 6,18
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 463,50
Num: 082

Marca: CEASA

2,58

Total: 2.322,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Cebola de 1ª qualidade em sacos de 20 kg no estado "in natura". bulbo da espécie ALLIUM CEPA L.
Descrição: Cebola, de primeira, nacional, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em sacos de polietileno (750 x 480)mm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA - 15
(decreto 12486 de 20/10/78). com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n º 9, de 12/11/02,
(SARC, ANVISA, INMETRO) em saco de 20 kg.
Quantidade: 900
LOTE 53
Item: 53

Valor Unit.: 2,58
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.322,00
Num: 075

Marca: CEASA

3,20

Total: 2.640,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Cenoura, constituída por espécimes vegetais genuínos de 1ª qualidade, compactas e firmes, sem rama
fresca. Devem ser suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor, e coloração uniformes. Sem lesões
de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência (rachaduras ou cortes). Isenta de enfermidades, umidade
externa anormal, odor e sabor estranhos. e livres da maior parte possível de terra aderente e de resíduos de
agroquímicos. Acondicionada em caixas de madeira (495x355x220mm) e suas condições deverão estar de acordo com
a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02
(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 825
LOTE 56
Item: 56

Valor Unit.: 3,20
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.640,00
Num: 095

Marca: CEASA

6,00

Total: 1.500,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Couve manteiga, maço de 300 gr, fresca de 1ª qualidade, com folhas verdes, sem traços de descoloração
turgescentes constituída por verduras de boa qualidade, com tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie. Em
grau de desenvolvimento que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não deverá conter substâncias terrosas, sujidades ou corpo estranhos aderentes à
superfície da casca. Estarem isentos de agroquímicos, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Acondicionada em caixa de madeira (600x450x360) MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13
(DECRETO 12486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
N°9 DE 12/11/02(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 250
LOTE 57
Item: 57

Valor Unit.: 6,00
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 1.500,00
Num: 082

Marca: CEASA

6,10

Total: 305,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Couve-Flor, fresca, de 1ª qualidade, tendo tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal. Livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em cabeças com peso mínimo de 400g. Acondicionado em caixa de
madeira (600x450x360) MM. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13(DECRETO 12486 DE
20/10/78). COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N°9 DE 12/11/02
(SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 50
LOTE 58

Valor Unit.: 6,10
Quant.: 1

Gerado em: 04/04/2022 11:35:33

Total Item: 305,00
Num: 076

5,32

Total: 1.330,00
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Item: 58

Unidade: Kg

Marca: CEASA

Modelo: IN NATURA

Descrição: Escarola. Características Gerais: Fresca de 1ª qualidade, com folhas verdes, sem traços de descoloração
turgescentes constituída por verduras de boa qualidade, com tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie. Em
grau de desenvolvimento que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não deverá conter substâncias terrosas, sujidades ou corpo estranhos aderentes à
superfície da casca. Estarem isentos de agroquímicos, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Acondicionada em caixa de madeira (600x450x360mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13 (
Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC,
ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 250
LOTE 59
Item: 59

Valor Unit.: 5,32
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 1.330,00
Num: 069

Marca: CEASA

3,90

Total: 4.387,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Goiaba, fruta graúda com polpa firme e intacta, coloração uniforme e grau de maturação que permita
transporte, manipulação e conservação. Adequada para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e
conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Os pedúnculos e a polpa deverão estar intactos e uniformes sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte (sem amassados). Devem estar livre de resíduos de agroquímicos. Acondicionadas
em caixetas com peso aproximado 2,5 Kg, com características que atendam a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)
com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.125
LOTE 68
Item: 68

Valor Unit.: 3,90
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 4.387,50
Num: 090

Marca: CEASA

3,50

Total: 787,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Manga. Características Gerais: fresca de 1ª qualidade, bem desenvolvida, com polpa compacta e firme.
Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequada para o consumo, tamanho
médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de
colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à sua superfície. Acondicionado em caixas de madeira. e suas condições deverão estar de
acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 225
LOTE 69
Item: 69

Valor Unit.: 3,50
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 787,50
Num: 087

Marca: CEASA

4,77

Total: 715,50

Modelo: IN NATURA

Descrição: Maracujá de 1ª qualidade, fresco, bem desenvolvido, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, com aroma e sabor próprios da espécie e variedade. Não devem conter substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa anormal, agroquímicos,
aroma e sabor estranhos. Acondicionado em caixa de papelão pesando aproximadamente 13 kg. e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 150
LOTE 70
Item: 70

Valor Unit.: 4,77
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 715,50
Num: 091

Marca: CEASA

2,00

Total: 6.000,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Melancia, de 1ª qualidade, constituída por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, terem atingido
o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não devem conter substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa anormal,
agroquímicos, aroma e sabor estranhos. A polpa deve estar intacta e firme. Deve estar madura com peso médio de 8 a
10 kg. Acondicionada a granel cada unidade e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486
de 20/10/78 com os padrõs da embalagem da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Gerado em: 04/04/2022 11:35:33
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Quantidade: 3.000
LOTE 73
Item: 73

Valor Unit.: 2,00
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 6.000,00
Num: 023

Marca: CEASA

3,90

Total: 1.170,00

Modelo: IN NATURA

Descrição: Pepino, comum de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, aroma e sabor próprios da espécie. Em
grau de desenvolvimento tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Isento de substâncias terrosas, livre de resíduos de agroquímicos,
sujidades, parasita, larvas, corpos estranhos aderentes a superfície, umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixas de madeira
(495x355x220) MM, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12.486, de 20/10/78), COM
PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 300

Valor Unit.: 3,90

Total Item: 1.170,00

COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EIRELI EPP
LOTE 10
Item: 10

Quant.: 1
Unidade: Kg

Num: 003
Marca: in natura

11.478.867/0001-73
2,64

46.783,56
Total: 2.178,00

Modelo:

Descrição: Beterraba, fresca, constituída por espécimes vegetais genuínos de 1ª qualidade, compacta, firme, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de enfermidades, agroquímicos, umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos, material terroso. Acondicionado em caixas de madeira (495x355x220mm) e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78), com padrões de embalagem da
instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 825
LOTE 40
Item: 40

Valor Unit.: 2,64
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.178,00
Num: 014

Marca: in natura

4,90

Total: 9.310,00

Modelo:

Descrição: Abacaxi pérola ou havaí, graúdo, tipo A, com peso mínimo de 1,5 e máximo de 2,0 kg. Deverá proceder de
espécie vegetais genuínos e sãs, e satisfazer as seguintes condições mínimas: ser fresco. ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. apresentar grau de maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.
ser colhido cuidadosamente e não estar golpeado ou danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. não deverá conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca. estar isento de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos: estar livres de resíduos de agroquímicos.
Acondicionado em caixas de madeira. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE
20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 1.900
LOTE 42
Item: 42

Valor Unit.: 4,90
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 9.310,00
Num: 025

Marca: in natura

2,80

Total: 2.310,00

Modelo:

Descrição: Abobrinha (italiana e brasileira), Fresca, de 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem
desenvolvida, compacta, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livre de
resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Acondicionada em caixas de madeira (495x355x220)MM pesando 20 kg. e suas condições deverão estar de
acordo com a NTA 14(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA CONJUNTA Nº 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 825
LOTE 45
Item: 45

Valor Unit.: 2,80
Quant.: 1

Unidade: Kg
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Total Item: 2.310,00
Num: 005

Marca: in natyura

13,40

Total: 4.690,00

Modelo:
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Descrição: Alho nacional in natura. Alho nacional com bulbo inteiro e são, sem brotos, não apresentando grãos
chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade livre de resíduos de
agroquímicos. Acondicionado em caixas de papelão contendo 10 Kg e suas condições deverão estar de acordo com a
NTA 13 (Decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO.
Quantidade: 350
LOTE 47
Item: 47

Valor Unit.: 13,40
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 4.690,00
Num: 020

Marca: in natura

2,65

Total: 265,00

Modelo:

Descrição: Batata doce fresca, de boa qualidade, compacta e firme, suficientemente desenvolvida, com o tamanho,
sabor e coloração uniforme. Sem lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparencia (rachaduras ou
cortes). Isento de enfermidades, agroquímicos, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e livres da maior
parte possível de terra aderente. Acondicionada em caixas plásticas ou de madeira. Deverão estar de acordo com a
NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 100
LOTE 49
Item: 49

Valor Unit.: 2,65
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 265,00
Num: 099

Marca: in natura

2,76

Total: 759,00

Modelo:

Descrição: Beterraba, fresca, constituída por espécimes vegetais genuínos de 1ª qualidade, compacta, firme, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de enfermidades, agroquímicos, umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos, material terroso. Acondicionado em caixas de madeira (495x355x220mm) e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78), com padrões de embalagem da
instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 275
LOTE 51
Item: 51

Valor Unit.: 2,76
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 759,00
Num: 049

Marca: in natura

8,89

Total: 2.533,65

Modelo:

Descrição: Caqui. Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para
consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem machucaduras, bolores,
sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livres de resíduos de
agroquímicos, de colheita recente. LIvre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substancias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Acondicionada em caixas plásticas, e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 285
LOTE 54
Item: 54

Valor Unit.: 8,89
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.533,65
Num: 076

Marca: in natura

15,50

Total: 1.937,50

Modelo:

Descrição: Cheiro verde (salsinha e cebolinha), limpo e fresco, de 1ª qualidade, com pelo menos 30% de salsinha, com
tamanho e coloração uniformes, aroma e sabor próprios da espécie. Em grau de desenvolvimento tal que lhes permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.
Isento de substâncias terrosas, livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasita, larvas, corpos estranhos
aderentes a superfície, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte. Não devem ser muito grandes e grossos. Em maços com peso mínimo de 150g.
Acondicionado em caixa de madeira (600x450x360mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13
(Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões de ambalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC,
ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 125
LOTE 55
Item: 55

Valor Unit.: 15,50
Quant.: 1

Unidade: Kg
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Total Item: 1.937,50
Num: 022

Marca: in natura

2,80

Total: 770,00

Modelo:
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Descrição: Chuchu, de 1ª qualidade, macio de tom verde claro, Devem satisfazer as seguintes condições mínimas:
Serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor, e coloração uniformes. Sem lesões de origem
física ou mecânica que afetem a sua aparência (rachaduras ou cortes). Isenta de enfermidades, agroquímicos, umidade
externa anormal, odor e sabor estranhos. e livres da maior parte possível de terra aderente. Acondicionado em caixas
de madeira (495x355x220mm) pesando 20 Kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (Decreto
12.486 de 20/10/78) com padroes de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 275
LOTE 60
Item: 60

Valor Unit.: 2,80
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 770,00
Num: 011

Marca: in natura

4,25

Total: 212,50

Modelo:

Descrição: Inhame Características gerais: Fresco, de boa qualidade, compacto e firme, suficientemente desenvolvido,
com o tamanho, aroma, sabor, e coloração uniforme. Sem lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua
aparência (rachaduras ou cortes). Isento de enfermidades, agroquímicos, umidade externa anormal, odor e sabor
estranhos. e livres da maior parte possível de terra aderente. Acondicionado em caixas plásticas ou de madeira
pesando 20 Kg. Deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem
da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 50
LOTE 62
Item: 62

Valor Unit.: 4,25
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 212,50
Num: 022

Marca: in natura

2,22

Total: 10.822,50

Modelo:

Descrição: Laranja pêra, de 1ª qualidade, bem desenvolvida, doce, com polpa compacta e firme. Com grau de
maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequada para consumo, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente.
Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca. Acondicionada em caixas de madeira pesando 20 Kg e suas condições deverão estar
de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da instrução normativa nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 4.875
LOTE 63
Item: 63

Valor Unit.: 2,22
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 10.822,50
Num: 043

Marca: in natura

2,80

Total: 770,00

Modelo:

Descrição: Limão, de boa qualidade, bem desenvolvido, com o grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios
da espécie e variedade. Adequado para consumo, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente. Isento de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Acondicionado em
caixas de madeira. e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM
OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 275
LOTE 66
Item: 66

Valor Unit.: 2,80
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 770,00
Num: 015

Marca: in natura

2,85

Total: 1.425,00

Modelo:

Descrição: Mandioca, nova, íntegra, tamanho médio, boa qualidade. Apresentando grau de maturação que permita
suportar manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Acondicionada: Em
caixas plásticas de 20 kg. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA17(DECRETO 12.846 DE
20/10/78), (INST.NORMAT. N50 DE 03/07/02). COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
CONJUNTA Nº9, DE 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 500
LOTE 67
Item: 67

Valor Unit.: 2,85
Quant.: 1

Unidade: Kg
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Total Item: 1.425,00
Num: 003

Marca: in natura

9,89

Total: 989,00

Modelo:
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Descrição: Mandioquinha, fresca, de boa qualidade, compacta e firme, suficientemente desenvolvidas, com o tamanho,
aroma, sabor, e coloração uniforme. Sem lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência (rachaduras
ou cortes). Isenta de enfermidades, agroquímicos, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. e livres da maior
parte possível de terra aderente. Acondicionada em caixa de madeira (495x355x220mm) pesando 20 Kg e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da
instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 100
LOTE 74
Item: 74

Valor Unit.: 9,89
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 989,00
Num: 083

Marca: in natura

7,69

Total: 1.245,78

Modelo:

Descrição: Pêra Fresca de 1ª qualidade, bem desenvolvida, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, com
aroma e sabor próprios da espécie e variedade. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca. Isenta de umidade externa anormal, agroquímicos, aroma e sabor estranhos. SUAS
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES
DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 162
LOTE 75
Item: 75

Valor Unit.: 7,69
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 1.245,78
Num: 037

Marca: in natura

6,99

Total: 2.355,63

Modelo:

Descrição: Pêssego com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para
consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem machucaduras, bolores,
sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de
agroquímicos, de colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca Acondicionada em caixas plásticas. e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 337
LOTE 76
Item: 76

Valor Unit.: 6,99
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 2.355,63
Num: 068

Marca: in natura

2,60

Total: 910,00

Modelo:

Descrição: Repolho branco, fresco, firme e intacto, constituído por verduras de boa qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes sem traços de descoloração turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido. Cada cabeça deve pesar em média
2 quilos. Deverão apresentar coloração e tamanhos uniformes, aroma, cor e sabor característicos da espécie e
variedade. Em grau de desenvolvimento tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Isento de substâncias terrosas, agroquímicos, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Acondicionados
em sacos plásticos de polietileno (850x520mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (Decreto
12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,
INMETRO).
Quantidade: 350
LOTE 78
Item: 78

Valor Unit.: 2,60
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 910,00
Num: 030

Marca: in natura

2,75

Total: 3.300,00

Modelo:

Descrição: Tomate para salada, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de
origem física e mecânica (rachaduras e cortes). Acondicionado em caixas de madeira (495x355x220mm) e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da
instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.200

Valor Unit.: 2,75

Total Item: 3.300,00

J OLIVEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
LOTE 19
Item: 19

Quant.: 1
Unidade: Kg
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Num: 071
Marca: Ceagesp

13.433.718/0001-13
5,32

34.324,50
Total: 3.990,00

Modelo: Kg
14 de 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP
Descrição: Escarola. Características Gerais: Fresca de 1ª qualidade, com folhas verdes, sem traços de descoloração
turgescentes constituída por verduras de boa qualidade, com tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie. Em
grau de desenvolvimento que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não deverá conter substâncias terrosas, sujidades ou corpo estranhos aderentes à
superfície da casca. Estarem isentos de agroquímicos, umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Acondicionada em caixa de madeira (600x450x360mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 13 (
Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC,
ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 750
LOTE 72
Item: 72

Valor Unit.: 5,32
Quant.: 1

Unidade: Dz

Total Item: 3.990,00
Num: 009

Marca: Rio Branco

5,35

Total: 30.334,50

Modelo: Dz

Descrição: Ovos de galinha branco ou vermelho tipo grande. Natural, inteiros, sem rachaduras e quebras. produto
Ingrediente: Ovo branco ou vermelho.NÃO CONTÉM GLÚTEN.Informação nutricional na porção de 1 (uma) unidade de
50g: aproximada de valor energético 74 kcal, carboidrato 0,6 g, proteína 6,3g, gorduras totais 5g, gorduras saturadas
1,6g, gordura trans 0g, fibra alimentar 0g, Sódio 63mg. Não contem glúten. Embalagem primária: Em cartela de
papelão com capacidade de 30 unidades, embalada com plástico a vácuo. Embalagem secundária: caixa de papelão,
resistente, fechada devidamente rotulada conforme legislação vigente, fabricação não superior a 30 (trinta) dias da
entrega do produto.
Quantidade: 5.670

Valor Unit.: 5,35

Total Item: 30.334,50

GOLD ORIENTE COMERCIO DE FRUTAS E ALIMENTOS
LTDA - EPP
LOTE 25
Item: 25

Quant.: 1
Unidade: Kg

Num: 069
Marca: CEAGESP

29.423.771/0001-73
3,55

211.499,00
Total: 26.625,00

Modelo:

Descrição: Maçã, gala, fuji. nacional de 1ª qualidade, bem desenvolvida, madura, com polpa intacta e firme,
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, aroma e sabor próprio da espécie e variedade. Não deve conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa
anormal, resíduos de agroquímicos, aroma e sabor estranhos. Acondionada em caixa de papelão ondulado
(480x310x260mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.846 de 20/10/78),
(Inst.Normat. nº 50 de 03/07/02) com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC,
ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 7.500
LOTE 26
Item: 26

Valor Unit.: 3,55
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 26.625,00
Num: 092

Marca: CEAGESP

4,00

Total: 27.000,00

Modelo:

Descrição: Mamão formosa, de 1ª qualidade. livre de sujidades, parasitas e larvas. tamanho e coloração uniformes.
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. livre de agroquímicos. Acondicionado em caixas de madeira e suas condições deverão estar de
acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padroes da embalagem da instrução normativa nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 6.750
LOTE 32
Item: 32

Valor Unit.: 4,00
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 27.000,00
Num: 052

Marca: CEAGESP

3,00

Total: 11.250,00

Modelo:

Descrição: Melão. Características gerais: De 1ª qualidade, constituído por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios,
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro. Devem ser frescos,
terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não devem conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isenta de umidade externa
anormal, agroquímicos, aroma e sabor estranhos. A polpa deve estar intacta e firme. Deve estar maduro.
Acondicionado à granel cada unidade e suas condições deverãoe star de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) com os padrões da embalagem da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 3.750
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Valor Unit.: 3,00

Total Item: 11.250,00
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LOTE 33
Item: 33

Quant.: 1
Unidade: Dz

Num: 002
Marca: JOVANIL

5,65

Total: 96.106,50

Modelo:

Descrição: Ovos de galinha branco ou vermelho tipo grande. Natural, inteiros, sem rachaduras e quebras. produto
Ingrediente: Ovo branco ou vermelho.NÃO CONTÉM GLÚTEN.Informação nutricional na porção de 1 (uma) unidade de
50g: aproximada de valor energético 74 kcal, carboidrato 0,6 g, proteína 6,3g, gorduras totais 5g, gorduras saturadas
1,6g, gordura trans 0g, fibra alimentar 0g, Sódio 63mg. Não contem glúten. Embalagem primária: Em cartela de
papelão com capacidade de 30 unidades, embalada com plástico a vácuo. Embalagem secundária: caixa de papelão,
resistente, fechada devidamente rotulada conforme legislação vigente, fabricação não superior a 30 (trinta) dias da
entrega do produto.
Quantidade: 17.010
LOTE 38
Item: 38

Valor Unit.: 5,65
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 96.106,50
Num: 049

Marca: CEAGESP

2,75

Total: 12.375,00

Modelo:

Descrição: Tangerina / mexerica (Pokan ou murgote), tamanho médio. Deverá estar no ponto para consumo, madura,
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. Acondicionada em caixas de madeira pesando 20 kg. e suas condições deverão estar de acordo
com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 4.500
LOTE 39
Item: 39

Valor Unit.: 2,75
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 12.375,00
Num: 086

Marca: CEAGESP

3,00

Total: 10.800,00

Modelo:

Descrição: Tomate para salada, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de agroquímicos, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de
origem física e mecânica (rachaduras e cortes). Acondicionado em caixas de madeira (495x355x220mm) e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padrões da embalagem da
instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 3.600
LOTE 61
Item: 61

Valor Unit.: 3,00
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 10.800,00
Num: 023

Marca: CEAGESP

2,10

Total: 892,50

Modelo:

Descrição: Laranja lima: características gerais: de 1ª qualidade, bem desenvolvida, doce, com polpa compacta e firme.
Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequada para consumo, tamanho
médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de
colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Acondicionada em caixas de madeira pesando 20 kg. e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA
EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 425
LOTE 64
Item: 64

Valor Unit.: 2,10
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 892,50
Num: 088

Marca: CEAGESP

3,53

Total: 8.825,00

Modelo:

Descrição: Maçã, gala, fuji. nacional de 1ª qualidade, bem desenvolvida, madura, com polpa intacta e firme,
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, aroma e sabor próprio da espécie e variedade. Não deve conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa
anormal, resíduos de agroquímicos, aroma e sabor estranhos. Acondionada em caixa de papelão ondulado
(480x310x260mm) e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.846 de 20/10/78),
(Inst.Normat. nº 50 de 03/07/02) com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9 de 12/11/02 (SARC,
ANVISA, INMETRO).
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Quantidade: 2.500
LOTE 65
Item: 65

Valor Unit.: 3,53
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 8.825,00
Num: 049

Marca: CEAGESP

4,25

Total: 9.562,50

Modelo:

Descrição: Mamão formosa, de 1ª qualidade. livre de sujidades, parasitas e larvas. tamanho e coloração uniformes.
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. livre de agroquímicos. Acondicionado em caixas de madeira e suas condições deverão estar de
acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) com os padroes da embalagem da instrução normativa nº 9 de
12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 2.250
LOTE 71
Item: 71

Valor Unit.: 4,25
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 9.562,50
Num: 094

Marca: CEAGESP

3,15

Total: 3.937,50

Modelo:

Descrição: Melão. Características gerais: De 1ª qualidade, constituído por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios,
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro. Devem ser frescos,
terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não devem conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isenta de umidade externa
anormal, agroquímicos, aroma e sabor estranhos. A polpa deve estar intacta e firme. Deve estar maduro.
Acondicionado à granel cada unidade e suas condições deverãoe star de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de
20/10/78) com os padrões da embalagem da instrução normativa nº 9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.250
LOTE 77
Item: 77

Valor Unit.: 3,15
Quant.: 1

Unidade: Kg

Total Item: 3.937,50
Num: 093

Marca: CEAGESP

2,75

Total: 4.125,00

Modelo:

Descrição: Tangerina / mexerica (Pokan ou murgote), tamanho médio. Deverá estar no ponto para consumo, madura,
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. Acondicionada em caixas de madeira pesando 20 kg. e suas condições deverão estar de acordo
com a NTA-17(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). COM OS PADRÕES DA EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA N°09 DE 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).
Quantidade: 1.500
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Valor Unit.: 2,75

Total Item: 4.125,00
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PREGOEIRO: DOUGLAS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO TADEU AUGUSTO DA SILVA

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO JANAÍNA MORAIS LOPES DE OLIVEIRA

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO DIEGO HIDEKI SUZUKI

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO AVELINO BENEDITO RAMOS NETO

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO LUCIENE APARECIDA PINHEIRO
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