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c CODESG

Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá 
CNPJ. 46.682.761/0001-71 

 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO nº 038/2021 PREGÃO nº 025/2021 REEDIÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material para 
construção civil para execução das obras de Ecopontos em áreas institucionais distintas e de 
Recuperação e Requalificação de Pista de Skate – Pedregulho, referentes aos contratos 
firmados com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá 
Data da sessão: dia 5 de janeiro de 2022, às 09h00. Edital disponível em: 
https://www.codesg.net.br/licitacoes.php 

 

 
PROCESSO nº 039/2021 PREGÃO nº 026/2021 REEDIÇÃO 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e instalação de 
esquadrias de vidro, portas em acrílico e alumínio. 
Data da sessão: 14 de janeiro de 2022, às 09h00. Edital disponível em: 
https://www.codesg.net.br/licitacoes.php 
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Processo: Extrato de Contrato – Termo Aditivo 01 – Tomada de Preços 005/21. Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução de juntas de dilatação e vedação das
pontes Rosinha Filippo, Cabo Chicão e Governador Adhemar de Barros. Orgão: Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Contratata:  RR CONSTRUÇÕES  E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Prazo: 02 (dois) meses. Data: 16/12/21
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REF.: Pregão Presencial 163/21
Objeto:  Registro de preços para futura aquisição de equipamentos de informática, adaptadores
UBS, impressoras, caixas  de som e contratação de empresa especializada em infraestrutura de
desktop virtual, para atender as necessidades das unidades escolares. 
Empresa: CALRIZ SISTEMAS LTDA 

VALORES REGISTRADOS

04 105 un GOOGLE CHROMEBOOK (WI-FI) 4/32GB COM CEU
E DASHBOARD.

ESPECIFICAÇÃO:  GOOGLE  CHROMEBOOK  (WI-FI)
4/32GB  COM  CEU  E  DASHBOARD,  descrição:  -
Processador com no mínimo 2 núcleos físicos e frequência
de operação interna mínima de 1,1 GHz até 2,6 GHz com
memória  cache  de  4MB;  possuir  placa  mãe  do  mesmo
fabricante do equipamento.
-  Se  aplicável,  deverá  possuir  o  CHIPSET  do  mesmo
fabricante  do  processador  do  equipamento  e  também
compatível com o sistema operacional Chrome OS;
- Possuir placa de vídeo integrada com memória podendo ser
compartilhada com a memória principal;
- Deverá ser instalado no mínimo de 4 GB de memória RAM
tipo  LPDDR4  ou  superior,  velocidade  2400  MT/S  ou
superior;
- Possuir no mínimo 02 (duas) portas do tipo USB podendo
ser USB do tipo C ou USB 3.0; deverá possuir uma unidade
de Leitor de Cartões de memória no padrão micro SD ou SD
para expansão de espaço de armazenamento;
- Deverá possuir 01 (uma) unidade de Armazenamento de
estado sólido com no mínimo 32GB EMMC com suporte a
expansão via cartão de memória;
- Deverá possuir a tela com tecnologia HD LED no formato
16:9,  colorida,  tamanho  mínimo  de  11,6  polegadas,
resolução de 1366x768 ou superior;
-  Deverá  possuir  Adaptador  Wireless  integrado  802.11  ac
wave2 permitindo conexão
WIFI  na  frequência  de  5GHz ou  2.4GHz;  deverá  possuir
conexão Bluetooth 4.0 ou superior;
- Possuir no mínimo 02 (dois) alto falantes internos de 1.5 W
cada; possuir combo de saída para fone de ouvido e entrada
para microfone do tipo P2; Possuir Webcam integrada com
resolução mínima HD 1280 x 720p e gravação áudio/vídeo
720p HD.
- O equipamento ofertado deve possuir teclado em português
com a tecla “ç”; - Dispositivo de apontamento sensível ao
toque  (touchpad)  com  suporte  à  função  multi-toque;  -
Teclado e Touchpad resistentes a derramamento acidental de
líquidos.
-  O gabinete deverá ser nas cores preto,  prata e/ou cinza,
sendo obrigatório a mesma cor/modelo para todo o lote; - O

R$ 3.119,15 R$ 327.510,75
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Gabinete deverá ser resistente a quedas.
- Deverá possuir o peso de no máximo de 1.2 Kg;
- Deverá possuir a fonte sendo adaptador AC bivolt (100V -
240V)  projetada  para  suportar  o  equipamento;  -  Deverá
possuir  bateria  interna  de  2  células  com  duração  de  no
mínimo 12 (doze) horas de uso;
-  O  equipamento  deverá  vir  instalado  com  sistema
operacional Chrome OS, e suportar atualizações futuras do
sistema no mínimo por 5 anos. O equipamento deverá ser
compatível e suportar a instalação de aplicativos disponíveis
para tablets Android.
DASHBOARD,  SERVIÇOS  DE  GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO:  -  Licença  de  ferramenta  em  nuvem
capaz  de  realizar  atualizações  automáticas  de  softwares  e
drivers  diretamente  da  internet,  sem  a  necessidade  do
conhecimento específico do usuário;
- Software ou sistema que permita a migração da imagem do
equipamento  a  partir  de  uma  rede  corporativa  ou  com
conexão à internet;
- Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de
fábrica do
equipamento (Sistema Operacional e Aplicativos);
-  O console  de gerenciamento deverá  ser  WEB, para  que
assim seja  possível  realizar  o  gerenciamento  de  qualquer
ponto. Ter no mínimo as seguintes funcionalidades:
Deverá ser capaz de realizar monitoração dos equipamentos,
coletando no mínimo as seguintes informações: identificação
do equipamento, controle de utilização (verificar última data
de conexão) e utilização dos aplicativos;
- Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão
de  utilização  no  equipamento,  além  de  criar  listas  de
restrição a acesso a páginas na internet e versões do sistema
operacional;
- Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a
câmera, microfone, Bluetooth, unidade USB e caixa de som
interna do equipamento sem interferência do
usuário;
-  Deverá  possuir  funcionalidade  de  apagar  todas  as
informações locais do usuário,
configurações e estado após cada saída;
-  Deverá  ser  capaz  de  emitir  relatório  de  notificação  de
dispositivos inativos;
-  Deverá  possuir  funcionalidade  de  restringir  o  uso  do
equipamento  a  apenas  um  aplicativo  (modo  quiosque)  e
informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status
do  dispositivo,  não  permitindo  a  utilização  deste  para
qualquer outra atividade.
-  Deverá  possuir  funcionalidade  de  restringir  o  uso  do
equipamento a apenas o domínio educacional implantado e
todos  equipamentos  devem ser  entregues  já  provisionados
para o domínio educacional.
- Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear
todas as funções do equipamento remotamente e emitir uma
mensagem com instruções de devolução do
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dispositivo  desativado,  caso  contrário  este  equipamento
ficará com uso restrito
indefinidamente.
-  Dashboard  de  acompanhamento  da  evolução  da
implantação  dos  equipamentos  nas  escolas,  os  dados  são
coletados  no  console  de  gerenciamento  do  Google
Workspace for Education.  Disponibiliza as informações do
número  de  equipamentos  provisionados,  histórico  de
provisionamento, quantidade de equipamentos ativos por
escola, número de usuários que utilizaram os equipamentos
por  escola,  relação  de  equipamentos  por  último  local  de
utilização e  relação de equipamentos por  número de série
sem utilização nos últimos 30 dias por  escola.  Ao usuário
logar na rede wifi poderá identificar o georreferenciamento
do equipamento. O carregamento desses dados é realizado de
forma automática e apresentando informações desprezando
no máximo o dia menos 2.
Garantia do fabricante: mínima de 12 meses 
Samsung / Google

4.1 141 Un GOOGLE CHROMEBOOK (WI-FI) 8/64GB COM CEU
E DASHBOARD
325,3800 165.086,78
ESPECIFICAÇÃO:  GOOGLE  CHROMEBOOK  (WI-FI)
8/64GB  COM  CEU  E  DASHBOARD,  descrição:  -
Processador com no mínimo 2 núcleos físicos e frequência
de  operação  interna  mínima  de  1,1  Hz até  2,8  GHz com
memória  cache  de  4MB;  possuir  placa  mãe  do  mesmo
fabricante do equipamento;
-  Se  aplicável,  deverá  possuir  o  CHIPSET  do  mesmo
fabricante  do  processador  do  equipamento  e  também
compatível com o sistema operacional Chrome OS;
- Possuir placa de vídeo integrada com memória podendo ser
compartilhada com a memória principal;
- Deverá ser instal portas do tipo USB do tipado no mínimo
de  8  GB  de  memória  RAM  tipo  LPDDR4  ou  superior,
velocidade 2933 MHz ou superior;
-  Possuir  no  mínimo  02  (duas)o  C  ou  USB  3.0;  deverá
possuir uma unidade de Leitor de Cartões de memória no
padrão  micro  SD  ou  SD  para  expansão  de  espaço  de
armazenamento;
- Deverá possuir 01 (uma) unidade de Armazenamento de
estado sólido com no mínimo 64GB EMMC com suporte a
expansão via cartão de memória;
- Deverá possuir a tela com tecnologia HD LED no formato
16:9, colorida, tamanho mínimo de 14 polegadas, resolução
de 1366x768 ou superior;
-  Deverá  possuir  Adaptador  Wireless  integrado  802.11  ax
permitindo  conexão  WIFI  na  frequência  de  5GHz  ou
2.4GHz; deverá possuir conexão Bluetooth 5.1 ou superior;
- Possuir no mínimo 02 (dois) alto falantes internos de 1.5 W
cada; possuir combo de saída para fone de ouvido e entrada
para microfone do tipo P2; Possuir Webcam integrada com
resolução mínima HD 1280 x 720p e gravação áudio/vídeo

R$ 4.561,76 R$ 643.2018,16
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720p HD.
- O equipamento ofertado deve possuir teclado em português
com a tecla “ç”; - Dispositivo de apontamento sensível ao
toque (touchpad) com suporte à função multi-toque; Teclado
e Touchpad resistentes a derramamento acidental de líquidos.
-  O gabinete deverá ser nas cores preto,  prata e/ou cinza,
sendo obrigatório a mesma cor/modelo para todo o lote; - O
Gabinete deverá ser resistente a quedas.
- Deverá possuir o peso de no máximo de 1.5 Kg;
- Deverá possuir a fonte sendo adaptador AC bivolt (100V -
240V)  projetada  para  suportar  o  equipamento;  -  Deverá
possuir  bateria  interna  de  2  células  com  duração  de  no
mínimo 12 (doze)
horas de uso;
-  O  equipamento  deverá  vir  instalado  com  sistema
operacional Chrome OS, e suportar atualizações futuras do
sistema no mínimo por 5 anos. O equipamento deverá ser
compatível e suportar a instalação de aplicativos disponíveis
para tablets Android.
DASHBOARD,  SERVIÇOS  DE  GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO:
-  Licença  de  ferramenta  em  nuvem  capaz  de  realizar
atualizações automáticas de softwares e drivers diretamente
da internet, sem a necessidade do conhecimento específico
do usuário;
- Software ou sistema que permita a migração da imagem do
equipamento  a  partir  de  uma  rede  corporativa  ou  com
conexão à internet;
- Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de
fábrica do
equipamento (Sistema Operacional e Aplicativos);
-  O console  de gerenciamento deverá  ser  WEB, para  que
assim seja  possível  realizar  o  gerenciamento  de  qualquer
ponto. Ter no mínimo as seguintes funcionalidades:
-  Deverá  ser  capaz  de  realizar  monitoração  dos
equipamentos,  coletando  no  mínimo  as  seguintes
informações:  identificação  do  equipamento,  controle  de
utilização (verificar última data de conexão) e utilização dos
aplicativos;
- Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão
de  utilização  no  equipamento,  além  de  criar  listas  de
restrição a acesso a páginas na internet e versões do sistema
operacional;
- Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a
câmera, microfone, Bluetooth, unidade USB e caixa de som
interna do equipamento sem interferência do usuário;
-  Deverá  possuir  funcionalidade  de  apagar  todas  as
informações locais do usuário,
configurações e estado após cada saída;
-  Deverá  ser  capaz  de  emitir  relatório  de  notificação  de
dispositivos inativos;
-  Deverá  possuir  funcionalidade  de  restringir  o  uso  do
equipamento  a  apenas  um  aplicativo  (modo  quiosque)  e
informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status
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do  dispositivo,  não  permitindo  a  utilização  deste  para
qualquer outra atividade.
-  Deverá  possuir  funcionalidade  de  restringir  o  uso  do
equipamento a apenas o domínio educacional implantado e
todos  equipamentos  devem ser  entregues  já  provisionados
para o domínio educacional.
- Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear
todas as funções do equipamento remotamente e emitir uma
mensagem  com  instruções  de  devolução  do  dispositivo
desativado, caso contrário este equipamento ficará com uso
restrito indefinidamente.
-  Dashboard  de  acompanhamento  da  evolução  da
implantação  dos  equipamentos  nas  escolas,  os  dados  são
coletados  na  console  de  gerenciamento  do  Google
Workspace for Education.  Disponibiliza as informações do
número  de  equipamentos  provisionados,  histórico  de
provisionamento,  quantidade  de  equipamentos  ativos  por
escola, número de usuários que utilizaram os equipamentos
por  escola,  relação  de  equipamentos  por  último  local  de
utilização e  relação de equipamentos por  número de série
sem utilização nos últimos 30 dias por  escola.  Ao usuário
logar na rede wifi poderá identificar o georreferenciamento
do equipamento. O carregamento desses dados é realizado de
forma automática e apresentando informações desprezando
no máximo o dia menos 2.
Garantia  do  fabricante:  mínima  de  12  meses.
Samsung/Google

4.1.2 60.800 HS SERVIÇOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
0001 5,3700 233.702,40
ESPECIFICAÇÃO:  INFRAESTRUTURA  DE  DESKTOP
VIRTUAL,  com  640  horas  de  utilização  pormáquina,
descrição:
-  Desktop virtual  com sistema operacional  Windows mais
recente;
-  Deve  ser  considerado processadores  Intel  da  série  Xeon
Scalable versão Skylake ou superior, com frequência igual
ou superior  à 2 GHz de base podendo atingir pelo menos
2.7GHz  para  todos  os  núcleos  e  3.5  GHz  em um único
núcleo.
- Mínimo de 4 processadores virtuais ou vCPU por instância;
- Mínimo de 8 GB de memória RAM por instância;
- Mínimo de 50GB de armazenamento em disco SSD por
instância;
- Capacidade ilimitada de instâncias;
- Nuvem com disponibilidade mínima de 3 ou mais regiões
nas  américas,  contando  com  no  mínimo  3  zonas  de
disponibilidade para cada região;
- Nuvem com disponibilidade mínima de 3 ou mais zonas em
região  dentro  do  território  nacional  para  garantir
disponibilidade e menor latência;
-  Ferramenta  de  provisionamento  automático  de

R$ 5,00 R$ 304.000,00
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infraestrutura de desktop virtual;
- Permitir que o usuário agende o horário de utilização de
laboratório para usuários acadêmicos;
-  Permitir  a  utilização  de  um  pool  para  usuários
administrativos com escalabilidade automática;
-  Conexão  segura  por  meio  de  autenticação  única  (SSO)
seguindo os padrões de segurança internacionais e nacionais
de  instituições  de  educação  como  da  Rede  Nacional  de
Pesquisa (RNP) por meio de SAML 2.0;
-  Utilizar-se  da  mesma  infraestrutura  de  SSO  para
autenticação da infraestrutura de desktops virtuais,  Google
for Education e Microsoft Office 356;
-  Para  o  provimento  dos  desktops  virtuais,  deverão  ser
disponibilizado diretório de usuário na mesma nuvem para
autenticação  dos  usuários  da  secretaria  de  educação
conforme inter 1.5.13 por um período de 3 anos;
-  Seguir  políticas  recomendadas  de  segurança  para
ambientes Microsoft.  Calriz e Google Cloud
Valor Total R$ 1.274.718,91
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c LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 163/21
Objeto:  Registro de preços para futura aquisição de equipamentos de informática, adaptadores
UBS, impressoras, caixas  de som e contratação de empresa especializada em infraestrutura de
desktop virtual, para atender as necessidades das unidades escolares. 
Empresa: HCR COMERCIAL EIRELI EPP

VALORES REGISTRADOS

02 27 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE
TINTA7,2000 28.433,60
ESPECIFICAÇÃO: Função Cópia:
- Velocidade de cópia ISO de 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em
cores (A4/carta) no mínimo;
- Tamanho máximo da cópia de A4/carta - 1.200 dpi x 2.400
dpi;
Função Impressão:
- Tecnologia de impressão Jato de tinta;
- Resolução máxima de impressão de 5760 x 1440 dpi;
- Velocidade de impressão ISO de 10 ppm em preto e 5 ppm em
cores (A4/carta) no mínimo;
- Velocidade de impressão de 33 ppm em preto e 15 ppm em
cores (rascunho, A4/carta) no mínimo;
Sistemas operacionais:
- Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32 bit, 64
bit);
- Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente;
- Mac OS X 10.5.8 ou mais recente;
- Mac OS 11 ou mais recente.
Características: - Dimensões máximas de 38 x 35 x 18 cm;
- Peso máximo de 4 Kg;
- Scanner de base plana com sensor de linhas CIS colorido;
- Resolução óptica de pelo menos 1.200 dpi x 2.400 dpi;
-  Profundidade  de  48  bits  de  entrada,  24  bits  de  saída  no
mínimo;
- Área de digitalização de pelo menos 216 mm x 297 mm;
- Velocidade de digitalização de pelo menos 11 segundos por
página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi);
- Deve permitir a conexão USB 2.0 de alta velocidade / Wireless
/ Wi-Fi Direct;
-  Deve  operar  com  os  protocolos  de  impressão  em  rede
TCP/IPv4, TCP/IPv6;
-  Deve operar  com os  protocolos de  gerenciamento  de  redes
SNMP,  TTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD,
LLTD  WEP  (64bit/128bit),  WPA-PSK  (TKIP),  WPA2-PSK
(AES) e WPA3-SAE (AES)
- Deve permitir a segurança mínima da rede sem fio com pelo
menos  WEP (64-bit/128-bit),  WPA-PSK (TKIP),  WPA2-PSK
(AES) e WPA3-SAE (AES); - Deve permitir a impressão por
meio de iOS, Androi, email e Chromebook Native Print;
- Deve ter suporte papel do tipo Foto 10x15 cm (4x6 in), 16:9
wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in);
- Deve suportar no mínimo os seguintes tamanhos de papel A4,
Carta,  Ofício  (215.9  x  355.6mm),  Mexico-Oficio  (215.9  x
340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm),
Executivo, Meia carta, A6, Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm

R$ 39.136,77
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c LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Seção de Licitações

(5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in;
- Deve ter capacidade de entrada de papel para pelo menos 100
folhas de papel A4;
Deve  ter  capacidade  de  saída  de  papel  para  pelo  menos  30
folhas de papel A4;
- Deve operar em voltagem nominal AC 100 - 240 V;
- Deve operar em frequência nominal 50 - 60 Hz;
- Não deve superar consumo de energia de 12 W em operação e
0,7 W em repouso. - Marca Epson / L3250
Garantia do fabricante: mínima de 12 meses contra defeitos de
fábrica. 

TOTAL R$ 39.136,77

Empresa: HSX COMÉRCIO  E SERVIÇOS EIRELI  LTDA – ME 

VALORES REGISTRADOS

01 122 un ADAPTADOR USB-C PARA RJ452,1200 3.233,92
DESCRIÇÃO COMPLETA: Descrição:
Conector USB tipo C; Versão mínima 2.0; ConectorRJ-45:
Interface mínima Fast Ethernet, Padrão mínimo de 100Base-
TX.Marca - Cirilo

R$ 10.899,48

TOTAL R$ 10.899,48

Empresa: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA -ME 

VALORES REGISTRADOS

3 43 UN CAIXA  AMPLIFICADA  COM  BLUETOOTH,  USB  E
RÁDIO
FM, Características mínima:9,4100 11.427,02
DESCRIÇÃO COMPLETA: - Bluetooth tecnologia sem fio
- Potência de 200W RMS
- Entradas USB e Micro SD
- Rádio FM
- Potência total de pelo menos 200W
- Tensão/Voltagem bivolt de 100-240V
Conteúdo da embalagem: - 1 Caixa de som
- Manual
- Altura máxima de 43 cm
- Largura máxima de 27 cm
- Profundidade máxima de 23 cm
- Peso máximo de 2,5 kg
Garantia do fabricante: mínima de 12 meses contra defeitos de
fábrica.  Caixa amplificada  Mondial  CM-200 com  Bluetooth,
USB E RADIO FM - 200W

R$ 22.102,00

TOTAL R$ 22.102,00
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Saldo à retirar

Item Descrição UN Marca Quantidade Valor

- Fornecedor : VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP 
LOTE 1

1 UN IN NATURA 2000 R$ 7,70 R$ 15.400,00

2 UN IN NATURA 2000 R$ 5,90 R$ 11.800,00

3 CX IN NATURA 3000 R$ 85,00 R$ 255.000,00

VALORES REGISTRADOS PP 161/21 – FUTURA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS (VERDURAS, LEGUMES, HORTALIÇAS) PARA ATENDER 

A MERENDA ESCOLAR

Valor 
unitário

Abacate Fortuna, com 
aproximadamente 900 g cada
unidade - classe A. DESCRIÇÃO 
COMPLETA:
Tamanho e coloração uniformes, 
com a casca verde e
isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade
externa anormal, sem danos físicos 
e mecânicos
oriundos do manuseio e 
transporte. Deverá ser entregue
em caixas de plástico atóxica 
higienizadas.
Abacaxi Pérola Graúdo - classe A. 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Com grau médio de 
amadurecimento, bem
formado, livre de defeitos e 
apodrecimento. Peso
unitário: 1,5 a 1,8 kg. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas.
Banana Prata, caixa com 180 
unidades - classe A.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deverá 
ter o tamanho entre
16 a 18 cm, e com o diâmetro de 
28 a 32 mm cada
unidade. Deverá estar em bom 
estado de conservação,
ter coloração amarelo com ponta 
verde, sem manchas
marrons, sem partes moles, isenta 
de sujidades. Deverá
apresentar polpa firme e intacta, 
com sabor, cor e odor
característicos. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas
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4 CX IN NATURA 2250 R$ 74,80 R$ 168.300,00

5 CX IN NATURA 200 R$ 72,00 R$ 14.400,00

Goiaba kumagai Rugosa Vermelha, 
caixa com 50
unidades - classe A. DESCRIÇÃO 
COMPLETA:
Apresentando cor uniformes, casca 
lisa a rugosa, bem
desenvolvida e madura, com polpa 
intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e
transporte. Diâmetro maior que 70 
mm. Grau de
maturação: casca verde 
amarelada. Deverá ser
entregue em caixas de plástico 
atóxica higienizadas
Laranja Pêra, extra AA, caixa com 
100 unidades.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deverá 
ser fresca, com grau
de maturação que permita a 
manipulação no transporte
e a conservação em condições 
adequadas para o
consumo mediato e imediato, sem 
defeitos sérios,
apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e 
madura. As frutas não
poderão apresentar manchas ou 
defeitos na casca; a
polpa deverá estar intacta e 
uniforme. As frutas devem
ser firmes, com coloração 
amareladas, não apresentar
cor vermelha, devem apresentar-
se sem deformação e
ausentes de danos físicos e 
mecânicos. Diâmetro: 70
mm. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico atóxica
higienizadas
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6 CX IN NATURA 200 R$ 95,00 R$ 19.000,00

7 CX IN NATURA 4000 R$ 115,00 R$ 460.000,00

Laranja Serra d' água, extra AA, 
caixa com 100
unidades. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Deverá ser fresca,
com grau de maturação que 
permita a manipulação no
transporte e a conservação em 
condições adequadas
para o consumo mediato e 
imediato, sem defeitos
sérios, apresentando tamanho, cor 
e conformação
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura. As
frutas não poderão apresentar 
manchas ou defeitos na
casca; a polpa deverá estar intacta 
e uniforme. As frutas
devem ser firmes, com coloração 
amareladas, não
apresentar cor vermelha, devem 
apresentar-se sem
deformação e ausentes de danos 
físicos e mecânicos.
Diâmetro: 6,6 a 7,2 cm. Deverá ser 
entregue em caixas
de plástico atóxica higienizadas.
Maçã Nacional Tipo Gala - caixa 
com 100 unidades,
Classificação A. DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Deverá
apresentar cor uniformes, casca 
lisa, cor acentuada e
brilhante, sem partes verdes, bem 
desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, 
sem danos físicos e
mecânico. Apresentar grau 
máximo de maturação tal
que lhes permita suportar a 
manipulação, transporte e
conservação em condições 
adequadas para o consumo.
Não serão permitidas manchas ou 
defeitos na casca.
Deverá pesar aproximadamente 
180 g cada unidade.
Deverá ser entregue em caixas de 
plástico atóxica
Higienizadas.
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8 UN IN NATURA 2000 R$ 8,30 R$ 16.600,00

9 UN IN NATURA 3000 R$ 2,70 R$ 8.100,00

10 CX IN NATURA 100 R$ 80,00 R$ 8.000,00

Mamão Formosa comprido, extra 
AA- 1,5 kg cada
unidade. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Deve estar em grau
médio de amadurecimento, 
tamanho médio, livre de
sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, com polpa
firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos. Grau de
maturação: 50 a 75% da casca 
amarelada. Deverá ser
entregue em caixa de plástico 
atóxica.
Manga Tommy Atkins - Pesando 
aproximadamente 500
g Classe A. DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Deve
estar livre de sujidades, parasitas e 
larvas tamanho e
coloração da casca laranja – 
amarelada coberta com
vermelho púrpura intenso, 
devendo ser bem
desenvolvida, com a polpa firme e 
intacta, sem danos
físicos e mecânicos. Deverá ser 
entregue em caixa de
plástico atóxica.
Limão Taiti - caixa de 20 kg Classe 
A. DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deve ser fresco, com 
grau de maturação
que permita a manipulação, o 
transporte e a
conservação em condições 
adequadas para o consumo
mediato e imediato. O produto não 
deverá apresentar
manchas ou defeitos na casca; a 
polpa deverá estar
intacta e uniforme.Diâmetro maior 
que 60mm. Deverá
ser entregue em caixas de plástico 
atóxica
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11 CX IN NATURA 200 R$ 96,00 R$ 19.200,00

12 UN IN NATURA 500 R$ 23,00 R$ 11.500,00

13 UN IN NATURA 2000 R$ 6,10 R$ 12.200,00

Maracujá Azedo - caixa com 10 kg 
Classe A
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deverá 
ser amarelo, formato
globuloso, tamanho médio, livre de 
sujidades, parasitas
e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser
bem desenvolvido, com polpa 
intacta, sem danos físicos
e mecânicos. Diâmetro maior que 
85 mm. Deverá ser
entregue em caixas de plástico 
atóxica.
Melancia Graúda - 10 kg cada 
unidade Classe A.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deverá 
apresentar grau de
maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em 
condições adequadas
para o consumo mediato e 
imediato. Não serão
permitidos defeitos de natureza 
física ou mecânica, que
afete a sua aparência, a casca e a 
polpa deverão
intactas e firme. Deverá ser 
entregue em caixa de
plástico atóxica.
Melão AMARELO - 1,9 kg cada 
unidade Classe A.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deverá 
ser amarelo, fresco,
apresentar grau de maturação tal 
que permita suportar a
manipulação, o transporte e a 
conservação em
condições adequadas para o 
consumo mediato e
imediato. Não serão permitidos 
defeitos de natureza
física ou mecânica, que afete a sua 
aparência; a casca
e a polpa deverão estar intactas e 
firmes. Deverá ser
entregue em caixa de plástico 
atóxica
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14 CX IN NATURA 1875 R$ 180,00 R$ 337.500,00

15 CX IN NATURA 2250 R$ 84,30 R$ 189.675,00

16 UN IN NATURA 10000 R$ 2,40 R$ 24.000,00

R$ 1.570.675,00
LOTE2

Pêra Estrangeiro Willians - caixa 
com 135 unidades,
Classe A. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Deverá ser
intacta, firme, apresentando cor 
uniforme, devendo
apresentar casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, sem
partes verdes, bem desenvolvida e 
madura. Peso
unitário: 200 g. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas.
Tangerina Pokan, extra - caixa com 
100 unidades,
Classe A. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Deverá ser fresca,
grande, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades,
parasitas. Tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta,
sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações
ou cortes. Diâmetro: maior que 82 
mm. Deverá ser
entregue em caixas de plástico 
atóxico

Kiwi estrangeiro chileno Classe A. 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deverá ser fresca, 
grande, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas. Tamanho
e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta, 
sem lesões de
origem física ou mecânica, 
perfurações ou cortes. Peso
unitário: 135 g cada. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas
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1 CX IN NATURA 1000 R$ 85,00 R$ 85.000,00

2 CX IN NATURA 750 R$ 74,80 R$ 56.100,00

Banana Prata, caixa com 180 
unidades - classe A.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deverá 
ter o tamanho entre
16 a 18 cm, e com o diâmetro de 
28 a 32 mm cada
unidade. Deverá estar em bom 
estado de conservação,
ter coloração amarelo com ponta 
verde, sem manchas
marrons, sem partes moles, isenta 
de sujidades. Deverá
apresentar polpa firme e intacta, 
com sabor, cor e odor
característicos. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas. 
ESPECIFICAÇÃO: OBS:
COTA EXCLUSIVA ME/EPP
Goiaba kumagai Rugosa Vermelha, 
caixa com 50
unidades - classe A. DESCRIÇÃO 
COMPLETA:
Apresentando cor uniformes, casca 
lisa a rugosa, bem
desenvolvida e madura, com polpa 
intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e
transporte. Diâmetro maior que 70 
mm. Grau de
maturação: casca verde 
amarelada. Deverá ser
entregue em caixas de plástico 
atóxica higienizadas.
ESPECIFICAÇÃO: OBS: COTA 
EXCLUSIVA ME/EPP
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3 CX IN NATURA 1000 R$ 115,00 R$ 115.000,00

4 CX IN NATURA 625 R$ 180,00 R$ 112.500,00

5 CX IN NATURA 750 R$ 84,30 R$ 63.225,00

Maçã Nacional Tipo Gala - caixa 
com 100 unidades,
Classificação A. DESCRIÇÃO 
COMPLETA: Deverá
apresentar cor uniformes, casca 
lisa, cor acentuada e
brilhante, sem partes verdes, bem 
desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, 
sem danos físicos e
mecânico. Apresentar grau 
máximo de maturação tal
que lhes permita suportar a 
manipulação, transporte e
conservação em condições 
adequadas para o consumo.
Não serão permitidas manchas ou 
defeitos na casca.
Deverá pesar aproximadamente 
180 g cada unidade.
Deverá ser entregue em caixas de 
plástico atóxica
higienizadas. ESPECIFICAÇÃO: 
OBS: COTA
EXCLUSIVA ME/EPP
Pêra Estrangeiro Willians - caixa 
com 135 unidades,
Classe A. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Deverá ser
intacta, firme, apresentando cor 
uniforme, devendo
apresentar casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, sem
partes verdes, bem desenvolvida e 
madura. Peso
unitário: 200 g. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas. 
ESPECIFICAÇÃO: OBS:
COTA EXCLUSIVA ME/EPP
Tangerina Pokan, extra - caixa com 
100 unidades,
Classe A. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Deverá ser fresca,
grande, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades,
parasitas. Tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta,
sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações
ou cortes. Diâmetro: maior que 82 
mm. Deverá ser
entregue em caixas de plástico 
atóxico.
ESPECIFICAÇÃO: OBS: COTA 
EXCLUSIVA ME/EPP
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R$ 431.825,00
LOTE 3

1 KG IN NATURA 1000 R$ 5,70 R$ 5.700,00

2 KG IN NATURA 1500 R$ 4,60 R$ 6.900,00

3 UN IN NATURA 2000 R$ 5,00 R$ 10.000,00

Abóbora madura, caixa com 20 kg. 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Tamanho e coloração 
uniformes, isenta de
enfermidades, material terroso e 
umidade externa
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Deverá ser 
entregue em caixas
de plástico atóxica higienizadas
Abobrinha Italiana extra A, caixa 
com 20 kg.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Firme, 
tamanho e coloração
uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e
umidade externa anormal, sem 
danos físicos e
mecânico oriundos do manuseio e 
transporte. Diâmetro
maior que 23 cm. Deverá 
apresentar grau de maturação
tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a
conversação em condições 
adequadas para o consumo
mediato e imediato. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas
Acelga extra, fresca, maior que 1,5 
kg por pé.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deve ter 
atingido o grau
máximo no tamanho, estar livre de 
enfermidades,
insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica 
que afete a sua
aparência. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico
atóxica higienizadas
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c VALORES REGISTRADOS

4 UN IN NATURA 8000 R$ 3,30 R$ 26.400,00

5 KG IN NATURA 1000 R$ 34,00 R$ 34.000,00

6 KG IN NATURA 2000 R$ 4,07 R$ 8.140,00

Alface Crespa extra, maior que 400 
g. DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deve ser fresca, em 
unidade, bem
formada, firme, sem manchas e 
apodrecimento, livre de
sujidades, parasitas ou larvas, ter 
atingido o grau
máximo no tamanho, não estar 
danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica 
que afete a sua
aparência. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico
atóxica higienizadas
Alho roxo, caixa com 10 kg, nº 7; 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Compacto, firme e 
intacto, cabeças
inteiras, sem danos sérios, sem 
lesões de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e
coloração uniformes, isento de 
sujidades, parasitas e
larvas. Diâmetro maior 56mm. 
Deverá ser entregue em
caixas de plástico atóxica 
higienizadas.
Batata Doce rosada canadense, 
classe extra, caixa com
20 kg DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvido, sem 
danos de origem
física/ mecânica (rachaduras, 
perfurações e cortes).
Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação
em condições adequadas para o 
consumo mediato e
imediato. Menor que 150g cada. 
Deverá ser entregue
em caixas de plástico
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c VALORES REGISTRADOS

7 KG IN NATURA 2000 R$ 5,50 R$ 11.000,00

8 KG IN NATURA 1000 R$ 4,00 R$ 4.000,00

9 KG IN NATURA 2000 R$ 4,20 R$ 8.400,00

Berinjela Escura, extra- caixa com 
20 kg. DESCRIÇÃO
COMPLETA: In Natura, 1ª 
qualidade. De estar fresco,
ter atingido o grau máximo no 
tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, livre de 
fungos, insetos e
sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de
origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência.
Não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes.
A polpa deverá estar intacta e 
limpa. Comprimento
aproximadamente: 23 a 26 cm e 
diâmetro
aproximadamente:8 a 9 cm. 
Deverá ser entregue em
caixas de plástico atóxica 
higienizadas
Beterraba Vermelha, caixa com 20 
kg Extra A.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deve ser 
fresca, compacta e
firme, isenta de enfermidades 
material terroso e
umidade externa anormal, 
tamanho, coloração
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, diâmetro: 50
a 90 mm. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico
Cebola Nacional média, amarela, 
caixa com 20 kg.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deve ser 
compacta e firme,
sem danos sérios, devendo ser 
bem desenvolvida,
isenta de sujidades, parasitos e 
materiais estranho,
diâmetro: 51 à 70mm. Deverá ser 
entregue em caixas
de plástico
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c VALORES REGISTRADOS

10 KG IN NATURA 4000 R$ 4,00 R$ 16.000,00

11 KG IN NATURA 1000 R$ 4,70 R$ 4.700,00

12 KG IN NATURA 1000 R$ 7,90 R$ 7.900,00

Cenoura, AA, caixa de 20 kg. 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Sem ramas, fresca, 
compacta e firmes,
sem defeitos sérios (rachaduras e 
cortes), apresentando
tamanho, cor uniforme. Deverá 
apresentar grau de
maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em 
condições adequadas
para o consumo mediato e 
imediato. Comprimento: 160
à 200mm. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico.
Chuchu verde escuro, caixa de 20 
kg Extra AA.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Sem 
espinhos, fresco,
compacto e firme, sem defeitos 
sérios (rachaduras e
cortes), apresentando tamanho, 
cor uniforme, devendo
ser bem desenvolvido. Deverá 
apresentar grau de
maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em 
condições adequadas
para o consumo mediato e 
imediato. Peso 250 à 450g
cada. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico atóxica
Higienizadas.
Couve manteiga, extra- 500 g cada 
maço. DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deve ser sem defeito, 
com folhas verdes
sem traços de descoloração, 
intactas, firmes e bem
desenvolvidas. Deverão apresentar 
coloração e
tamanho uniformes e típicos da 
variedade, estar livre de
enfermidades e insetos, não estar 
danificada por
qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a
aparência. Cada maço deverá 
pesar aproximadamente
500 gr. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico
atóxica higienizadas
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c VALORES REGISTRADOS

13 UN IN NATURA 1000 R$ 7,90 R$ 7.900,00

14 UN IN NATURA 5000 R$ 4,90 R$ 24.500,00

15 UN IN NATURA 600 R$ 5,20 R$ 3.120,00

Couve Flor branca, extra Classe A. 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Peso: que 1,2 kg. In 
Natura, livre de
fungos, deve estar fresca, cabeça 
graúda. Formato
globular a semi-globular, branca à 
branca-creme.
Deverá ser entregue em caixas de 
plástico atóxica
Higienizadas
Escarola crespa (Chicória), extra 
tipo 12 DESCRIÇÃO
COMPLETA: Formato crespo com 
aspecto verdeescura, com centro 
branco-amarelado, deve ser sem
defeitos, com folhas verdes sem 
traços de
descoloração, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas.
Deverão apresentar coloração e 
tamanho uniformes e
típicos da variedade, estar livre de 
enfermidades e
insetos, não estar danificada por 
qualquer lesão de
origem física e mecânica que afete 
a aparência. Maior
que 500g cada. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas
Espinafre comum, extra classe A - 
cada maço (maior)
500 g. DESCRIÇÃO COMPLETA: 
Folha grande,
dobrada e levemente crespa, 
arredondada e lanceolada,
verde-escuro-brilhante. Deve ser 
sem defeito, com
folhas verdes sem traços de 
descoloração, intactas,
firmes e bem desenvolvidas. 
Deverão apresentar
coloração e tamanho uniformes e 
típicos da variedade,
estar livre de enfermidades e 
insetos, não estar
danificada por qualquer lesão de 
origem física ou
mecânica que afete a aparência. 
Deverá ser entregue
em caixas de plástico atóxica 
higienizadas.
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c VALORES REGISTRADOS

16 KG IN NATURA 2000 R$ 7,00 R$ 14.000,00

17 KG IN NATURA 1500 R$ 5,60 R$ 8.400,00

18 KG IN NATURA 2000 R$ 4,20 R$ 8.400,00

Inhame branco, extra 2 A- caixa 
com 18 kg
DESCRIÇÃO COMPLETA: Formato 
globoso a ovalado,
textura da casca rugosa, coloração 
de epiderme
castanho-clara com faixas 
horizontais castanha,
coloração da poupa branca deve 
ser compacto e firme,
sem defeitos sérios (rachadura e 
cortes), apresentando
tamanho, cor uniforme, devendo 
ser bem desenvolvido.
Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação
em condições adequadas para o 
consumo mediato e
imediato. Peso de 50 à 100g cada. 
Deverá ser entregue
em caixas de plástico atóxica 
higienizadas.
Pepino Japonês, extra AA- caixa 
com 20 kg.
DESCRIÇÃO COMPLETA: De cor 
verde escura, sem
umidade externa anormal, 
tamanho e coloração
uniformes, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Deverá 
apresentar grau de
maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em 
condições adequadas
para o consumo mediato e 
imediato. Medidas
aproximadas: comprimento 20 a 
25 cm, diâmetro 4 a 6
cm. Deverá ser entregue em caixas 
de plástico atóxica
Higienizadas.
Repolho verde liso, extra- caixa 
com 20 kg DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deve ser liso, fresco, 
graúdo, podado,
tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvido,
firme, com talo compacto e claro, 
sem lesões de origem
física ou mecânica, sem 
perfurações e cortes. Peso
unitário: 1,5 a 2 kg. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas.
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c VALORES REGISTRADOS

19 KG IN NATURA 2000 R$ 7,20 R$ 14.400,00

20 KG IN NATURA 1000 R$ 12,70 R$ 12.700,00

21 DZ IN NATURA 5000 R$ 8,00 R$ 40.000,00

Tomate Débora- salada, extra AA, 
caixa com 20 kg.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deve ser 
de porte
médio/grande, firme e intacto, sem 
umidade externa
anormal, apresentando tamanho 
uniforme, devendo
estar livre de enfermidades, 
defeitos graves que alterem
sua conformação e aparência, 
isento de sujidades,
parasitas e resíduos de defensivos 
agrícolas, sem
lesões de origem física/ mecânica 
(rachaduras e
cortes). Deverá apresentar grau de 
maturação tal que
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a
conservação em condições 
adequadas para o consumo
mediato e imediato. Diâmetro: 60 
a 70 mm. Deverá ser
entregue em caixas de plástico 
atóxica higienizadas
Vagem tipo macarrão, extra AA, 
caixa com 10 kg.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Tamanho 
e coloração
uniformes, livre de enfermidades, 
material terroso e
umidade externa anormal, sem 
danos físicos e
mecânico oriundos do manuseio e 
transporte.
Comprimento: 12 cm. Deverá ser 
entregue em caixas de
plástico atóxica higienizadas.

Ovo de galinha branco, extra. 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Tipo grande, íntegro, 
casca lisa, sem
manchas ou sujidades, de tamanho 
uniforme,
proveniente de avicultor com 
inspeção oficial, devendo
atender às exigências do 
regulamento interno de
inspeção de produtos de Origem 
AnimalRISPOA/MA.
Embalados em favo contendo 30 
unidades. A
embalagem deverá ser limpa sem 
mau cheiro por ovos
anteriormente quebrados ou por 
qualquer outra caus
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c VALORES REGISTRADOS

22 UN IN NATURA 1500 R$ 5,30 R$ 7.950,00

23 UN IN NATURA 1500 R$ 5,40 R$ 8.100,00

24 UN IN NATURA 1500 R$ 7,70 R$ 11.550,00

Maço de Salsinha crespa, extra, 
classe A. DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deve ter folhas 
pinadas, compostas por 2
ou 3 folíolos em formato de cunha. 
Coloração verdeintenso. 
Apresentar sem folhas murchas. 
Deverá
apresentar grau de maturação tal 
que permita suportar a
manipulação, o transporte e a 
conservação em
condições adequadas para o 
consumo mediato e
imediato. Peso 200g cada. Deverá 
ser entregue em
caixas de plástico atóxica 
higienizadas.
Maço de Cebolinha, extra, classe 
A. DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deve ter bulbos 
brancos e alongados e
suas folhas são verdes com 20-40 
cm, compridas e
cilíndricas, como tubos ocos. 
Apresentar sem traços de
descoloração, firme, intacta e bem 
desenvolvida.
Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação
em condições adequadas para o 
consumo mediato e
imediato. Peso 200 g cada. Deverá 
ser entregue em
caixas de plástico atóxica 
higienizadas
Maço de Brócolis Ninja, cabeça 
única- tipo 8.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Pendulo 
curto de coloração
verde-brilhante, botões florais 
pequenos de coloração
verde-média. In Natura, 1ª 
qualidade, tamanho de médio
a grande, na cor verde escuro. 
Devem estar frescos,
íntegro, sem traço de descoloração 
ou manchas, sem
lesões mecânicas e sem parasitas. 
Peso maior que
500g cada. Deverá ser entregue 
em caixas de plástico
atóxica higienizadas.
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c VALORES REGISTRADOS

25 UN IN NATURA 1000 R$ 4,80 R$ 4.800,00

26 KG IN NATURA 300 R$ 7,80 R$ 2.340,00

27 KG IN NATURA 150 R$ 12,80 R$ 1.920,00

28 KG IN NATURA 150 R$ 13,30 R$ 1.995,00

Maço de Agrião Caixa com 12 kg 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: In Natura, 1ª 
qualidade, maço com folhas
integras, livre de fungos. Deve 
estar fresca, integra, sem
traço de descoloração ou manchas. 
Deverá ser
entregue em caixas de plástico 
atóxica higienizadas.
Pimentão Verde, extra AA- caixa 
com 10 kg.
DESCRIÇÃO COMPLETA: In 
Natura, 1ª qualidade, livre
de fungos; tamanho de médio a 
grande. Deve estar
fresco, sem defeito ou sinais de 
deterioração.
Comprimento: > 15 cm. Deverá 
ser entregue em caixas
de plástico atóxica higienizadas.
Pimentão Vermelho- caixa com 10 
kg. DESCRIÇÃO
COMPLETA: In Natura, 1ª 
qualidade, livre de fungos;
tamanho de médio a grande. Deve 
estar fresco, sem
defeito ou sinais de deterioração. 
Comprimento: 12 a 15
cm. Deverá ser entregue em caixas 
de plástico atóxica
Higienizadas
Pimentão Amarelo- caixa com 10 
kg. DESCRIÇÃO
COMPLETA: In Natura, 1ª 
qualidade, livre de fungos;
tamanho de médio a grande. Deve 
estar fresco, sem
defeito ou sinais de deterioração. 
Comprimento: 12 a
15. Deverá ser entregue em caixas 
de plástico atóxica
Higienizadas.
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c VALORES REGISTRADOS

29 KG IN NATURA 1000 R$ 4,10 R$ 4.100,00

30 KG IN NATURA 1000 R$ 6,50 R$ 6.500,00

31 KG IN NATURA 5000 R$ 4,30 R$ 21.500,00

R$ 347.315,00

TOTAL R$ 2.349.815,00

Mandioca Amarela Média, caixa 
com 20 kg.
DESCRIÇÃO COMPLETA: Deverá 
ser fresco, ter
atingido o grau máximo no 
tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de 
fungos, insetos e
sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de
origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência.
Não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes.
Diâmetro: 40 a 50 mm. Deverá ser 
entregue em caixas
de plástico atóxica higienizadas.
Mandioquinha Salsa, extra AA, 
caixa de 20 kg.
1.000,0000 KG 6,5800 6.580,00 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: Deverá ser fresco, ter 
atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor 
da espécie e
variedade, estar livre de fungos, 
insetos e sujidades,
não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua 
aparência. Não serão
permitidos rachaduras, perfurações 
e cortes. Peso: 150
a 200 g. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico
atóxica higienizadas
Batata Inglesa escovada, classe A, 
DESCRIÇÃO
COMPLETA: saco com 50 kg. 
Tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvido, sem 
danos de origem
física/ mecânica (rachaduras, 
perfurações e
cortes).Diâmetro de 50 à 70 mm. 
Deverá apresentar
grau de maturação tal que permita 
suportar a
manipulação, o transporte e a 
conservação em
condições adequadas para o 
consumo mediato e
Imediato


