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Pesquisa: 262 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS
SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE.

Código Descrição do ProdutoUnidade Valor Estimado TotalQtde Qtde Orç. Realizados Vlr Médio Estimado UnitárioMenor Valor

16644
Abacate - de 1ª qualidade, tamanho médio. Transportados em
monobloco plástico frestado. Validade semanal ;

UN 11992,503000,0000 3,99754 2,0000

16643

Abacaxi, tamanho médio, maduro, peso mínimo de 1,5kg, grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos ou defeitos, transportados em monobloco plástico
frestado. Validade semanal. ;

UN 13792,503000,0000 4,59754 4,0000

6054

Abóbora  japonesa – tamanho médio, coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante e
com etiqueta de pesagem. Transportados em monobloco plástico
frestado. Validade semanal. ;

KG 14490,004000,0000 3,62254 2,9900

6056

Alface - de 1ª qualidade, folhas íntegras de coloração verde, fresca,
tenra e limpa; isenta de parasitas, acondicionadas em sacos de
polietileno transparente, atóxico, com etiqueta de pesagem.
Validade semanal. ;

PÉ 5245,002000,0000 2,62254 2,0000

6058
Alho – graúdo, novo, sem réstia, acondicionado em embalagem
resistente, transportados em monobloco plástico frestado. Validade
mínima de 15 dias a contar a partir da data de entrega ;

KG 10936,25500,0000 21,87254 18,0000

16646
Amido de milho – em pó, isento de parasitas, embalagem íntegra.
Validade mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. ;

KG 6747,501000,0000 6,74754 2,5000

16645

Andú - novo, com grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, livre de
material terroso, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e
livre de umidade, em pacotes de 1 kg em embalagem plástica
atóxica íntegra. Validade mínima de 12 meses. ;

KG 8122,501000,0000 8,12254 5,0000

6063

Banana prata - de 1ª qualidade, tamanho médio (60g) em pencas,
com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a
conservação em condições adequadas até o consumo,
acondicionadas em sacos de polietileno frestado, transportados em
monobloco plástico frestado. Com etiqueta de pesagem. ;

KG 10492,503000,0000 3,49754 2,9900

6066

Batata doce - branca ou roxa, de 1ª qualidade, tamanho médio,
íntegra e fresca, com casca sã, sem defeitos, com etiqueta de
pesagem, transportados em monobloco plástico frestado. Validade
semanal. ;

KG 12742,503000,0000 4,24754 3,4900

6069
Batata Inglesa - nova, grande, limpa, casca sã, sem amassados,
em embalagem resistente e com etiqueta de pesagem,KG 17490,004000,0000 4,37254 3,0000
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transportados em monobloco plástico frestado. Validade 07 dias. ;

16647

Berinjela - de 1ª qualidade, tamanho médio com brilho e cor
característico, isenta de parasitas e sujidades. Acondicionadas em
sacos de polietileno frestado, transportados em monobloco plástico
frestado. Com etiqueta de pesagem. ;

KG 2215,00500,0000 4,43003 3,5000

6071 BETERRABA ;KG 8495,002000,0000 4,24754 3,5000

16648

Caju – de 1ª qualidade, fresco, íntegro, casca firme, sem manchas
ou machucados, tamanho médio, com grau de maturação
adequado. Acondicionadas em sacos de polietileno frestado,
transportados em monobloco plástico frestado. Com etiqueta de
pesagem. ;

KG 6858,751500,0000 4,57254 4,0000

6073
Cebola branca – 1ª qualidade, tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado com etiqueta de
pesagem. Transportados em monobloco plástico frestado. ;

KG 16490,004000,0000 4,12254 3,5000

6074 CEBOLINHA VERDE ;PÉ 3995,002000,0000 1,99754 1,0000

6078

Cenoura – sem folhas, tamanho médio, de 1ª qualidade, sem
rupturas, acondicionada em sacos de polietileno frestado, com
etiqueta de pesagem. Transportados em monobloco plástico
frestado. ;

KG 15990,004000,0000 3,99754 3,4900

16649

Cheiro verde – de 1ª qualidade, contendo proporções iguais de
coentro e cebolinha; maço cor verde escuro, isenta de sinais de
apodrecimento, acondicionado em saco plástico, com etiqueta de
pesagem. Transportados em monobloco plástico frestado. ;

PÉ 3745,002000,0000 1,87254 1,0000

6081

Chuchu – de 1ª qualidade, íntegro e fresco, coloração verde, sem
ruptura, tamanho médio, acondicionado em embalagem de
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem. Transportados em
monobloco plástico frestado. ;

KG 8245,002000,0000 4,12254 3,5000

16650
Coco verde – de 1ª qualidade, tamanho médio, coloração uniforme,
ausência de parasitas e sujidades. Validade mínima de 12 meses a
contar a partir da data de entrega. EMBALAGEM DE 500G. ;

KG 3372,501000,0000 3,37254 2,0000

16651

Coentro seco – em embalagem plástica transparente. Deve estar
isento de sujidades, parasitas, fragmentos estranhos e larvas.
Validade mínima 12 meses a contar a partir da data de entrega.
EMBALAGEM DE 100G. ;

KG 14830,001000,0000 14,83003 4,0000

6084 COENTRO VERDE ;PÉ 5326,602000,0000 2,66333 1,9900

6090

Couve manteiga – de 1ª qualidade, tamanho médio, talo verde,
inteiro, coloração uniforme (cor verde escuro), sem manchas, firme
e intacta. Isenta de material terroso, livre de sujidades, parasitas e

PÉ 8460,002000,0000 4,23003 3,0000
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larvas, sem danos físicos, acondicionado em embalagem de
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem. Transportados em
monobloco plástico frestado. ;

16657

Frango (filé do peito) – congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto,
nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de
30 dias a partir da data de entrega. ;

KG 78737,505000,0000 15,74754 12,9900

16658

Frango (inteiro abatido) – congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto,
nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de
30 dias a partir da data de entrega. ;

KG 38737,505000,0000 7,74754 6,4900

16656

Frango (peito desfiado) – congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto,
nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de
30 dias a partir da data de entrega. ;

KG 108737,505000,0000 21,74754 19,9900

16655

Frango (peito) – congelado, com adição de água de no máximo 6%,
aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo. Deverá constar
na embalagem dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro

KG 50612,505000,0000 10,12254 6,5000
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no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 30 dias a
partir da data de entrega. ;

16654

Frango abatido, coxa/sobrecoxa – congelado com cerca de 195 a
200g cada, com adição de água de no máximo 6%, não amolecido
e nem pegajoso,  aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalado em saco de
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do
produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade
mínimo de 30 dias a partir da data de entrega. ;

KG 48112,505000,0000 9,62254 7,5000

16652

Frango asa – congelado, com adição de água de no máximo 6%,
aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo. Deverá constar
na embalagem dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro
no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 30 dias a
partir da data de entrega. ;

KG 38617,503000,0000 12,87254 10,5000

16653

Frango coxinha da asa – congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto,
nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de
30 dias a partir da data de entrega. ;

KG 59987,505000,0000 11,99754 10,4900

16659

Goiaba – vermelha, de 1ª qualidade, tamanho médio. Sem
manchas, firme e intacta. Isenta de material terroso, livre de
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos, acondicionado em
embalagem de polietileno frestado, com etiqueta de pesagem.
Transportados em monobloco plástico frestado. ;

KG 6222,501000,0000 6,22254 5,0000

3133

Laranja pera – de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio,
sem rupturas, em embalada em sacos de polietileno frestado, com
etiqueta de pesagem. Transportados em monobloco plástico
frestado. ;

KG 13042,503000,0000 4,34754 2,8900
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6091 LIMÃO ;KG 6997,501000,0000 6,99754 5,0000

16660

Maçã – vermelha, nova, unidades em torno de 100g, grau médio de
amadurecimento, casca sã, sem rupturas, acondicionadas em
embalagem resistente, com etiqueta de pesagem. Transportados
em monobloco plástico frestado. Validade mínima de 07 dias. ;

KG 21367,503000,0000 7,12254 6,0000

6092

Mamão – novo, firme, grau médio de amadurecimento, casca sã,
sem rupturas e amassados, acondicionados em embalagem
resistente, com etiqueta de pesagem. Transportados em monobloco
plástico frestado. Validade mínima de 7 dias. ;

KG 16492,503000,0000 5,49754 4,0000

6093

Mandioca tipo branca – de 1ª qualidade, de boa qualidade, raízes
grandes, no grau normal de evolução de tamanho, uniforme, fresca,
com casca, inteiras, não deverá apresentar danos de origem física
ou mecânica que afete sua aparência, livres da maior parte possível
de terra e corpos estranhos aderente a superfície externa.
Transportados em monoblocos plásticos frestados. ;

KG 12490,004000,0000 3,12254 2,5000

16661

Manga- aspecto globoso, mistas verdes e maduras, cor própria com
polpa firme e intacta, de boa qualidade, livre de resíduos e
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem
física, acondicionadas em embalagem própria. Transportados em
monobloco plástico frestado. Validade mínima de 07 dias. ;

KG 10245,002000,0000 5,12254 3,4900

6094 MARACUJÁ ;KG 28117,503000,0000 9,37254 6,0000

16662

Melancia – inteira, fresca, grande (aproximadamente 7 kg), casca
sã, intacta, acondicionada em embalagem resistente, com etiqueta
de pesagem. Transportados em monobloco plástico frestado.
Validade mínima de 7 dias. ;

KG 22487,505000,0000 4,49754 2,4900

16663

Melão japonês – de 1ª qualidade, tamanho médio, com grau de
maturação adequado, isento de substâncias terrosas, sujidades,
acondicionados em sacos de polietileno frestados, com
identificação do peso. Transportados em monobloco plástico
frestado. Validade mínima de 07 dias. ;

KG 7163,301000,0000 7,16333 2,5000

6096

Pepino - de 1ª qualidade, íntegros e frescos, com casca sã, sem
ruptura, acondicionados em embalados em sacos de polietileno,
com etiqueta de pesagem. Transportados em monobloco plástico
frestado. Validade mínima de 7 dias. ;

KG 7744,951500,0000 5,16333 4,0000

6098

Pimentão verde - de 1ª qualidade, íntegros e frescos, com casca sã,
sem ruptura, acondicionados em embalados em sacos de
polietileno, com etiqueta de pesagem. Transportados em
monobloco plástico frestado. Validade mínima de 7 dias. ;

KG 11326,602000,0000 5,66333 5,0000

6099 Repolho branco - de 1ª qualidade, tamanho médio, comKG 9326,602000,0000 4,66333 4,0000
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aproximadamente 80% de maturação, sem manchas, coloração
uniforme e brilho, acondicionados em sacos de polietileno
frestados, com etiqueta de pesagem. Transportados em monobloco
plástico frestado. Validade mínima de 7 dias. ;

16664
Tangerina - de 1ª qualidade, tamanho médio íntegro, com casca sã,
sem ruptura, acondicionadas em sacos de polietileno, com etiqueta
de pesagem. Transportados em monobloco plástico frestado. ;

KG 23320,004000,0000 5,83003 4,4900

6102

Tomate - de 1ª qualidade, de tamanho médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho,
acondicionados em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de
pesagem. Transportados em monobloco plástico frestado. Validade
mínima de 07 dias. ;

KG 16490,004000,0000 4,12254 3,0000

16665

Uva roxa - de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e
firme, embalada em saco plástico sem danificação aparente.
Transportados em monobloco plástico frestado. Validade mínima de
07 dias. ;

KG 21326,602000,0000 10,66333 8,0000

6104
Vagem verde - de 1ª qualidade, de cor brilhante. Embalada em saco
plástico sem danificação aparente. Transportados em monobloco
plástico frestado. Validade mínima de 07 dias ;

KG 5963,301000,0000 5,96333 5,0000

Total 873740,45

Fornecedor Endereço CNPJ Telefone Contato
MARIA APARECIDA ANTUNES SOUZA
GUIMARAES PEREIRA-ME

RAUL SOARES, ICARAI, MONTE AZUL 41.703.539/0001-94

EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS - ME
DEMÉTRIO FERNANDES DOS ANJOS , CENTRO,
MONTE AZUL

71.258.750/0001-06

MARIA APARECIDA DA ROCHA MOREIRA - ME TRES DE OUTUBRO, CENTRO, MONTE AZUL 14.772.927/0001-54 (38) 9137-2929
FLAVIO KENNETHY ANTUNES MOREIRA DOS
ANJOS 06841915631

JOAO TELES , ICARAI, MONTE AZUL 26.886.573/0001-58

CARLOS CARMELO JOSE SANTOS

Auxiliar de Licitação
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