
 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 

 

 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO N.º 1055/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2018 – REGISTRO DE 

PREÇOS N.º 23/2018. 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA 

DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO, POR UM 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, ADJUDICO e HOMOLOGO a 
licitação em epígrafe às empresas abaixo:  

 

EMPRESA: CRISTIAN A DA COSTA, CNPJ: 10.362.443/0001-86 

 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PREÇO 

UNITÁRIO 

1 1437 KG 

ABOBRINHA ITALIANA – categoria EXTRA A, 
coloração da casca verde-clara, diâmetro de 55 até 70 
mm, sem defeitos graves (ferimento, podridão, dano 
por praga, virose, passado, murcho).  

R$ 3,15 

2 522 KG 

ABÓBORA PAULISTINHA – categoria A, em formato 
cilíndrico/pescoço pequeno, coloração da casca creme 
com estrias verdes e polpa creme alaranjada, sem 
defeitos como ferimento, manchado ou podridão. 

R$ 2,85 

3 2318 PÉ 

ALFACE CRESPA - categoria ESPECIAL, coloração 
verde ou roxa, grau de crocância médio, sem formação 
de cabeça, sem defeitos graves (podridão, mancha na 
folha interna, passado, murcho, virose), pés com folhas 
tenras e saudáveis.  

R$ 3,52 

4 1155 KG 
BETERRABA - sem folhas, categoria EXTRA A, com 
diâmetro de 50 a 90mm, sem defeitos graves 
(podridão, murcho, ferimento e/ou passado).  

R$ 2,80 

5 1482 UND 
BRÓCOLIS NINJA – categoria EXTRA, engradado tipo 
8 cabeças, pesando no mínimo 500 gramas. Não 
serão aceitos os defeitos como murcho e passado. 

R$ 4,95 

6 1049 MAÇO 

CEBOLINHA – categoria ESPECIAL, folhas interinas 
verdes com 20-40 cm, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Não serão 
aceitas folhas amareladas. 

R$ 2,65 



 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 

 

7 4821 KG 

CENOURA - categoria EXTRA A, medindo de 160 a 
200 mm, grupo Juliana, sem defeitos graves (podridão, 
dano por praga, murcho, ombro verde ou roxo, 
ferimento, lenhoso e /ou deformação grave). 

R$ 2,79 

8 933 KG 
CHUCHU - categoria EXTRA A, pesando de 250 a 450 
gramas, sem defeitos graves (podridão, passado, 
murcho e deformação grave). 

R$ 2,66 

9 1422 UND 

COUVE-FLOR - coloração BRANCA, categoria 
ESPECIAL, pesando de 701 até 1.200 gramas, sem 
defeitos graves (podridão, dano profundo, impurezas, 
passada, com folhas na cabeça, peluda, mancha 
vinho, podridão). 

R$ 5,10 

10 1305 UND 

ESCAROLA – tipo LISA, coloração verde clara, 
categoria ESPECIAL, pesando de 350 a 500 gramas, 
não devendo apresentar os seguintes defeitos: 
amarelado, murcho e/ou podridão. 

R$ 3,55 

11 1125 KG 

PEPINO COMUM - categoria EXTRA A, coloração da 
casca verde-escura, textura da polpa macia, medindo 
de 16 a 20 cm, sem defeitos graves (podridão, 
ferimento, deformação grave, passado, virose, 
murcho). 

R$ 2,86 

12 786 UND 

REPOLHO VERDE - categoria EXTRA, devendo pesar 
entre 1,7 até 3 kg, contendo 16 cabeças por caixa. Não 
serão aceitos os seguintes defeitos: podridão, 
ferimento, dano por praga. 

R$ 2,66 

13 1043 MAÇO 

SALSINHA - de primeira qualidade, fresca, bem 
desenvolvidas, intactas, apresentar coloração 
uniforme, intacta, isenta de material terroso e 
sujidades. Não serão aceitas folhas amareladas ou 
murchas. 

R$ 2,80 

14 2404 KG 

TOMATE - categoria EXTRA A, arredondado, 
coloração vermelha, longa vida, pesando de 100 a 120 
gramas, sem defeitos graves (podridão, passado, 
virose, ferimento, imaturo, dano por praga, queimado 
de sol) 

R$ 4,40 

15 454 Kg 

ABACATE - categoria EXTRA A, boca 8 a 10, casca 
verde, polpa amarela, sem fibras. tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvido, polpa firme e intacta. Não 
deverá apresentar os seguintes defeitos: dano por 
praga, ferimento, passado, podridão, queimado de sol 
grave. 

R$ 4,85 



 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 

 

16 735 Kg 

ABACAXI PÉROLA - com grau médio de 
amadurecimento (maior que 12°B), tipo GRAÚDO, 
pesando mais que 1,5 kg, polpa branco-pérola. Não 
poderá apresentar defeitos graves, apodrecimento, 
sem manchas, sem coroa múltipla, danificadas, tortas 
ou deformadas, defeito de polpa, passado, queimado 
de sol grave. 

R$ 5,20 

19 7883 Kg 

LARANJA PERA - categoria A, separada por lotes 
homogêneos, diâmetro maior 70 mm, sem defeitos 
graves (podridão, danos profundos, frutos passados) 
sem manchas ou deformação. Contendo 9 a 12 dúzias 
na caixa. Não serão aceitos defeitos como: podridão, 
dano por praga, ferimento, murcho e imaturo. 

R$ 2,18 

20 510 Kg 

LARANJA LIMA - categoria A, separada por lotes 
homogêneos, diâmetro maior 70 mm, sem defeitos 
graves (podridão, danos profundos, frutos passados) 
sem manchas ou deformação. Contendo 9 a 12 dúzias 
na caixa. Não serão aceitos defeitos como: podridão, 
dano por praga, ferimento, murcho e imaturo. 

R$ 2,74 

21 596 Kg 
LIMÃO TAHITI - categoria A, contendo de 15 a 18 
dúzias na caixa, sem defeitos graves: passado, 
ferimento, seco, oleocelose, podridão. 

R$ 4,50 

22 5922 Kg 

MAÇÃ GALA OU FUJI - categoria EXTRA, cor 
vermelha, 150 a 180, separadas por lotes 
homogêneos, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, 
manchas, danos mecânicos, rachadura ou lesões 
abertas, em caixas de papelão. Não serão aceitos os 
defeitos: defeitos de polpa, ferimento, podridão, 
amassado. 

R$ 6,08 

23 5394 Kg 

MAMÃO FORMOSA – comprido, CATEGORIA B, 
pesando de 750 a 1.350 gramas, separados por lote, 
por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves 
(amassados, danos profundos, queimado de sol, 
podridão, lesão ou manchas e imaturos). 

R$ 4,37 

24 4044 Kg 

MANGA TOMMY OU PALMER - categoria A, pesando 
de 500 a 650 gramas. Não serão aceitos os deifeitos: 
deefeito de polpa, defeito de casca grave, ferimento, 
imaturo, mancha de látex, podridão. 

R$ 5,55 

25 6870 Kg 

MELANCIA – comum, categoria A, graúda, pesando 
mais de 10 kg.  Não serão aceitos os seguintes 
defeitos: podridão, queimado de sol grave, oco, 
deformação grave, polpa branca, amassado, 
deformação grave, virose, ferimento, passado, imaturo. 

R$ 1,70 
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26 1788 Kg 

MELÃO AMARELO - categoria A, pesando mais que 
1,9 kg, contendo de 6 a 7 frutos na caixa. Não serão 
aceitos os sehuintes defeitos: podridão, ferimento, 
passado, imaturo. 

R$ 3,40 

27 1527 Kg 

MEXERICA MURCOTE OU PONKAN – categoria A, 
classificação C, casca lisa, firme, sem ceder à pressão 
dos dedos, livre de defeitos graves (podridão, dano, 
imaturo, alteração típica de sabor, fruto não suculento 
ou murcho), grau de maturação maior que 9°B. 

R$ 2,80 

28 1538 Kg 

PÊRA WILLIANS – categoria A, contendo de 135 a 
150 frutos na caixa. Não serão aceitos os seguintes 
defeitos: defeito de polpa, ferimento, manchado, 
podridão, murcho. 

R$ 9,10 

29 1478 Kg 

ALHO BRANCO – apresentando BULBO INTERIÇO 
com túnica, grupo branco, tamanho 6, classe B, em 
caixas de papelão. Não serão tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 
exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, 
quebrado e queimado. 

R$ 18,85 

30 486 Kg 

BATATA DOCE – categoria EXTRA Aa, pesando de 
150 a 450 gramas. Não serão aceitos os defeitos: 
podridão, dano por praga, deformação grave, 
esverdeamento, murcho, passado, queimado de sol 
grave, ferimento, brotado. 

R$ 3,60 

31 11430 Kg 

BATATA MONALISA ou ÁGATA – categoria NOIVA, 
medindo de 50 a 70 mm de diâmetro, classe A, 
lavadas ou escovadas, sem defeitos graves (podridão 
úmida, seca, coração oco ou negro), apresentação 
firme, inteiras, desprovidas de odor ou sabor estranho, 
sem material terroso ou sujidades, livres de 
substâncias tóxicas ou nocivas, para uso culinário em 
cozimento, massas ou frituras. Em sacos de ráfias 
reforçados, transparentes e atóxicos, pesando 50 
quilos, ou em caixas vazadas com 22 quilos 
aproximadamente. 

R$ 2,95 

32 3429 Kg 

CEBOLA - baia, categoria A, média, grupo I, subgrupo 
amarela, caixa 03, medindo de 51 até 71 mm, sem 
defeitos graves (talos grossos, brotados, podridão, 
mofados ou manchas negras, ferimento, perda de 
catafilo interno). Embalados em sacos de ráfias 
reforçados, transparentes e atóxicos, pesando 20 
quilos. A embalagem deverá conter rótulo indicando 
dados do produto. 

R$ 3,40 
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33 1737 KG 

MANDIOCA - Tamanho do diâmetro – de 40 a 50 mm, 
coloração creme ou branca da polpa crua. Não serão 
aceitos os seguintes defeitos: deformação grave, 
passado, escurecimento. 

R$ 3,28 

34 1853 KG 

MANDIOQUINHA - categoria EXTRA Aa, grupo raiz na 
cor amarelo intenso e formato cilíndrico, pesando de 
150 até 200 gramas, sem defeitos graves como: 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças, murchas 
ou podridão, sem escurecimentos graves ou danos 
mecânicos, ferimentos ou deformações graves. 

R$ 7,85 

35 2955 DZ 

OVOS BRANCOS DE GRANJA - branco, tamanho 
grande, de primeira, frescos, acomodados em cartelas 
e embalados em caixa de papelão contendo 30 dúzias, 
em perfeitas condições estruturais, padronizadas, 
rotuladas e lacradas. 

R$ 5,15 

 

 

EMPRESA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO MACHADO ME, CNPJ: 27.183.129/0001-39. 

 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PREÇO 

UNITÁRIO 

17 6248 Kg 

BANANA NANICA - climatizada, de primeira, 
separada por lotes, por cor, tamanho. Classe com 
diâmetro aproximado de 32 mm e comprimento de 18 
a 23 cm, apresentação buquê ou penca. Sem defeitos 
graves (passado, ferimento, podridão, dano por 
praga). 

R$ 2,85 

18 2700 Kg 

BANANA PRATA – de primeira, separados por lotes, 
cor e tamanho. Classe com comprimento maior que 
10 cm. Apresentação buquê ou penca. Sem defeitos 
graves (passado, ferimento, podridão, dano por 
praga). 

R$ 4,15 

52 2082 Kg 

BANANA NANICA - climatizada, de primeira, 
separada por lotes, por cor, tamanho. Classe com 
diâmetro aproximado de 32 mm e comprimento de 18 
a 23 cm, apresentação buquê ou penca. Sem defeitos 
graves (passado, ferimento, podridão, dano por 
praga). 

R$ 2,85 

53 900 Kg 

BANANA PRATA – de primeira, separados por lotes, 
cor e tamanho. Classe com comprimento maior que 
10 cm. Apresentação buquê ou penca. Sem defeitos 
graves (passado, ferimento, podridão, dano por 
praga). 

R$ 4,15 
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EMPRESA: WILLIAN LUCIANO DA COSTA ME, CNPJ: 21.421.395/0001-76. 

 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PREÇO 

UNITÁRIO 

36 479 KG 

ABOBRINHA ITALIANA – categoria EXTRA A, 
coloração da casca verde-clara, diâmetro de 55 até 70 
mm, sem defeitos graves (ferimento, podridão, dano 
por praga, virose, passado, murcho).  

R$ 3,15 

37 174 KG 

ABÓBORA PAULISTINHA – categoria A, em formato 
cilíndrico/pescoço pequeno, coloração da casca 
creme com estrias verdes e polpa creme alaranjada, 
sem defeitos como ferimento, manchado ou podridão. 

R$ 2,85 

38 772 PÉ 

ALFACE CRESPA - categoria ESPECIAL, coloração 
verde ou roxa, grau de crocância médio, sem 
formação de cabeça, sem defeitos graves (podridão, 
mancha na folha interna, passado, murcho, virose), 
pés com folhas tenras e saudáveis.  

R$ 3,50 

39 385 KG 
BETERRABA - sem folhas, categoria EXTRA A, com 
diâmetro de 50 a 90mm, sem defeitos graves 
(podridão, murcho, ferimento e/ou passado).  

R$ 2,80 

40 494 UND 
BRÓCOLIS NINJA – categoria EXTRA, engradado 
tipo 8 cabeças, pesando no mínimo 500 gramas. Não 
serão aceitos os defeitos como murcho e passado. 

R$ 4,95 

41 349 MAÇO 

CEBOLINHA – categoria ESPECIAL, folhas interinas 
verdes com 20-40 cm, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Não serão 
aceitas folhas amareladas. 

R$ 2,65 

42 1607 KG 

CENOURA - categoria EXTRA A, medindo de 160 a 
200 mm, grupo Juliana, sem defeitos graves 
(podridão, dano por praga, murcho, ombro verde ou 
roxo, ferimento, lenhoso e /ou deformação grave). 

R$ 2,79 

43 311 KG 
CHUCHU - categoria EXTRA A, pesando de 250 a 
450 gramas, sem defeitos graves (podridão, passado, 
murcho e deformação grave). 

R$ 2,66 

44 474 UND 

COUVE-FLOR - coloração BRANCA, categoria 
ESPECIAL, pesando de 701 até 1.200 gramas, sem 
defeitos graves (podridão, dano profundo, impurezas, 
passada, com folhas na cabeça, peluda, mancha 
vinho, podridão). 

R$ 5,10 
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45 435 UND 

ESCAROLA – tipo LISA, coloração verde clara, 
categoria ESPECIAL, pesando de 350 a 500 gramas, 
não devendo apresentar os seguintes defeitos: 
amarelado, murcho e/ou podridão. 

R$ 3,55 

46 375 KG 

PEPINO COMUM - categoria EXTRA A, coloração da 
casca verde-escura, textura da polpa macia, medindo 
de 16 a 20 cm, sem defeitos graves (podridão, 
ferimento, deformação grave, passado, virose, 
murcho). 

R$ 2,86 

47 262 UND 

REPOLHO VERDE - categoria EXTRA, devendo 
pesar entre 1,7 até 3 kg, contendo 16 cabeças por 
caixa. Não serão aceitos os seguintes defeitos: 
podridão, ferimento, dano por praga. 

R$ 2,66 

48 347 MAÇO 

SALSINHA - de primeira qualidade, fresca, bem 
desenvolvidas, intactas, apresentar coloração 
uniforme, intacta, isenta de material terroso e 
sujidades. Não serão aceitas folhas amareladas ou 
murchas. 

R$ 2,80 

49 801 KG 

TOMATE - categoria EXTRA A, arredondado, 
coloração vermelha, longa vida, pesando de 100 a 
120 gramas, sem defeitos graves (podridão, passado, 
virose, ferimento, imaturo, dano por praga, queimado 
de sol) 

R$ 4,40 

50 151 Kg 

ABACATE - categoria EXTRA A, boca 8 a 10, casca 
verde, polpa amarela, sem fibras. tamanho e 
coloração uniforme, bem desenvolvido, polpa firme e 
intacta. Não deverá apresentar os seguintes defeitos: 
dano por praga, ferimento, passado, podridão, 
queimado de sol grave. 

R$ 4,85 

51 245 Kg 

ABACAXI PÉROLA - com grau médio de 
amadurecimento (maior que 12°B), tipo GRAÚDO, 
pesando mais que 1,5 kg, polpa branco-pérola. Não 
poderá apresentar defeitos graves, apodrecimento, 
sem manchas, sem coroa múltipla, danificadas, tortas 
ou deformadas, defeito de polpa, passado, queimado 
de sol grave. 

R$ 5,20 

54 2627 Kg 

LARANJA PERA - categoria A, separada por lotes 
homogêneos, diâmetro maior 70 mm, sem defeitos 
graves (podridão, danos profundos, frutos passados) 
sem manchas ou deformação. Contendo 9 a 12 
dúzias na caixa. Não serão aceitos defeitos como: 
podridão, dano por praga, ferimento, murcho e 
imaturo. 

R$ 2,18 
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55 170 Kg 

LARANJA LIMA - categoria A, separada por lotes 
homogêneos, diâmetro maior 70 mm, sem defeitos 
graves (podridão, danos profundos, frutos passados) 
sem manchas ou deformação. Contendo 9 a 12 
dúzias na caixa. Não serão aceitos defeitos como: 
podridão, dano por praga, ferimento, murcho e 
imaturo. 

R$ 2,74 

56 198 Kg 
LIMÃO TAHITI - categoria A, contendo de 15 a 18 
dúzias na caixa, sem defeitos graves: passado, 
ferimento, seco, oleocelose, podridão. 

R$ 4,50 

57 1973 Kg 

MAÇÃ GALLA OU FUJI - categoria EXTRA, cor 
vermelha, 150 a 180, separadas por lotes 
homogêneos, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, 
manchas, danos mecânicos, rachadura ou lesões 
abertas, em caixas de papelão. Não serão aceitos os 
defeitos: defeitos de polpa, ferimento, podridão, 
amassado. 

R$ 6,08 

58 1798 Kg 

MAMÃO FORMOSA – comprido, CATEGORIA B, 
pesando de 750 a 1.350 gramas, separados por lote, 
por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves 
(amassados, danos profundos, queimado de sol, 
podridão, lesão ou manchas e imaturos). 

R$ 4,37 

59 1348 Kg 

MANGA TOMMY OU PALMER - categoria A, 
pesando de 500 a 650 gramas. Não serão aceitos os 
deifeitos: deefeito de polpa, defeito de casca grave, 
ferimento, imaturo, mancha de látex, podridão. 

R$ 5,18 

60 2290 Kg 

MELANCIA – comum, categoria A, graúda, pesando 
mais de 10 kg.  Não serão aceitos os seguintes 
defeitos: podridão, queimado de sol grave, oco, 
deformação grave, polpa branca, amassado, 
deformação grave, virose, ferimento, passado, 
imaturo. 

R$ 1,70 

61 596 Kg 

MELÃO AMARELO - categoria A, pesando mais que 
1,9 kg, contendo de 6 a 7 frutos na caixa. Não serão 
aceitos os sehuintes defeitos: podridão, ferimento, 
passado, imaturo. 

R$ 3,40 

62 508 Kg 

MEXERICA MURCOTE OU PONKAN – categoria A, 
classificação C, casca lisa, firme, sem ceder à 
pressão dos dedos, livre de defeitos graves (podridão, 
dano, imaturo, alteração típica de sabor, fruto não 
suculento ou murcho), grau de maturação maior que 
9°B. 

R$ 2,80 

63 512 Kg 

PÊRA WILLIANS – categoria A, contendo de 135 a 
150 frutos na caixa. Não serão aceitos os seguintes 
defeitos: defeito de polpa, ferimento, manchado, 
podridão, murcho. 

R$ 9,10 
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64 492 Kg 

ALHO BRANCO – apresentando BULBO INTERIÇO 
com túnica, grupo branco, tamanho 6, classe B, em 
caixas de papelão. Não serão tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 
exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, 
quebrado e queimado. 

R$ 18,85 

65 162 Kg 

BATATA DOCE – categoria EXTRA Aa, pesando de 
150 a 450 gramas. Não serão aceitos os defeitos: 
podridão, dano por praga, deformação grave, 
esverdeamento, murcho, passado, queimado de sol 
grave, ferimento, brotado. 

R$ 3,60 

66 3810 Kg 

BATATA MONALISA ou ÁGATA – categoria NOIVA, 
medindo de 50 a 70 mm de diâmetro, classe A, 
lavadas ou escovadas, sem defeitos graves (podridão 
úmida, seca, coração oco ou negro), apresentação 
firme, inteiras, desprovidas de odor ou sabor 
estranho, sem material terroso ou sujidades, livres de 
substâncias tóxicas ou nocivas, para uso culinário em 
cozimento, massas ou frituras. Em sacos de ráfias 
reforçados, transparentes e atóxicos, pesando 50 
quilos, ou em caixas vazadas com 22 quilos 
aproximadamente. 

R$ 2,95 

67 1143 Kg 

CEBOLA - baia, categoria A, média, grupo I, 
subgrupo amarela, caixa 03, medindo de 51 até 71 
mm, sem defeitos graves (talos grossos, brotados, 
podridão, mofados ou manchas negras, ferimento, 
perda de catafilo interno). Embalados em sacos de 
ráfias reforçados, transparentes e atóxicos, pesando 
20 quilos. A embalagem deverá conter rótulo 
indicando dados do produto. 

R$ 3,40 

68 579 KG 

MANDIOCA - Tamanho do diâmetro – de 40 a 50 
mm, coloração creme ou branca da polpa crua. Não 
serão aceitos os seguintes defeitos: deformação 
grave, passado, escurecimento. 

R$ 3,28 

69 617 KG 

MANDIOQUINHA - categoria EXTRA Aa, grupo raiz 
na cor amarelo intenso e formato cilíndrico, pesando 
de 150 até 200 gramas, sem defeitos graves como: 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças, murchas 
ou podridão, sem escurecimentos graves ou danos 
mecânicos, ferimentos ou deformações graves. 

R$ 7,85 
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70 985 DZ 

OVOS BRANCOS DE GRANJA - branco, tamanho 
grande, de primeira, frescos, acomodados em 
cartelas e embalados em caixa de papelão contendo 
30 dúzias, em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas, rotuladas e lacradas. 

R$ 5,15 

 

TODOS OS PRODUTOS DEVEM RESPEITAR AS EXIGÊNCIAS QUE SEGUEM: 
 

O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.  

 
O veículo e a carroceria de transporte devem ser mantidos em perfeito estado de 
conservação e higiene. Não é permitido transportar alimentos com pessoas e animais (a 
cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos). O transporte, a 
carga e a descarga devem garantir a integridade e a qualidade do produto e impedir a 
contaminação e a deterioração do produto. 

 
Em função da época e de outros fatores, ou a exclusivo critério da Divisão de Alimentação 
Escolar, eventualmente, poderão ser solicitados produtos imediatamente abaixo da 
classificação estabelecida, bem como outras variedades, conforme especificações do 
Boletim Informativo Diário da CEAGESP. 

 
O produto que não corresponder às exigências deste Anexo será devolvido, ficando a 
empresa fornecedora sujeita a substituir o produto diretamente na Divisão de Alimentação 
Escolar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação. Tal procedimento 
independe da aplicação das penalidades previstas. 

 
Estar de acordo com a Portaria INMETRO nº 157/02 e resolução CVS nº 15/91; com a NTA 
17 do Decreto Estadual n° 12.486 de 20/101978, à Instrução Normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de novembro de 2002, Resolução RDC 272/05 e 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

 

ENTREGA PONTO A PONTO - PERIODICIDADE SEMANAL, NOS LOCAIS/ENDEREÇOS 

LISTADOS ABAIXO: 

 

- EMEFEI ESTAÇÃO RURAL DE CANEDOS 
Estrada Pedra Rica, 140 Bairro: Canedos – Telefone: 4011-7142 / 4011-7022 – Piracaia-SP 
 

- EE JOSÉ SIQUEIRA BUENO  
Rua Amapá, 355  Bairro: Batatuba – Telefone: 4036-7833 / 4011-7262 - Piracaia-SP 
 

- EMEFEI MARIE BATA 
Rua Acre, 60 Bairro: Batatuba – Telefone: 4011-7010 / 4036-3359 - Piracaia-SP 
 

- EMEI ANTONIO TELES 
Rua Amapá, 10 Bairro: Batatuba – Telefone: 4036-6419 - Piracaia-SP 
 

- EMEF PREFEITO AMARO PEREIRA LEITE (MARICO) 
Rua Projetada 1, s/nº Bairro: Vila Teodoro – Telefone: 4036-3379 - Piracaia-SP 
 

- EMEF ORLANDO JÚLIO GUIMARÃES 
Avenida Roma, 260 Bairro: San Marino – Telefone: 4036-8097 - Piracaia-SP 
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- EMEI IRINEU FERREIRA DA COSTA 
Avenida Veneza, s/nº Bairro: San Marino – Telefone: 4036-3453 - Piracaia-SP 

 

- APAE ESCOLA TAGUARAJÁ SOUZA LUZ 
Avenida Jesuína Telitza Ferreira Guimarães, 100 Bairro: Jardim Alvorada – Telefone: 4036-
6689 / 4036-6707 - Piracaia-SP 

 

- EMEFEI SYLVIA AMÁLIA GUIMARÃES 
Rua Liliana Cinelli Barros, s/nº Bairro: Parque dos Pinheiros – Telefone: 4036-4500 / 4036-
6001- Piracaia-SP 
 

- EE JOÃO DE MORAES GÓES 
Avenida Papa João XXIII, s/nº Bairro: Centro – Telefone: 4036-7505 - Piracaia-SP 
 

- DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Avenida Papa João XXIII, 100 Bairro: Centro – Telefone: 4036-3801 - Piracaia-SP 
 

- EMEI DR. ANÉSIO GRANADO FERREIRA 
Rua Sebastião de Almeida Barros, 175 Bairro: Centro – Telefone: 4036-3773 - Piracaia-SP 
 

- EMEF SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA 
Rua Guilherme Léo, 140 Bairro: Centro – Telefone: 4036-6604 - Piracaia-SP 
 

- EMEI LEONOR DE OLIVEIRA FRANCO 
Avenida Francisco Gonçalves Bueno, 121 Bairro: Centro – Telefone: 4036-8460 / 4036-6069 
- Piracaia-SP 
 

- EMEF CEL. THOMAZ GONÇALVES DA ROCHA CUNHA 
Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 100 Bairro: Centro – Telefone: 4036-3374 / 4036-4269 - 
Piracaia-SP 

 

- EE ELZA PEÇANHA GODOY 
Rua Benedito Vieira da Silva, 582 Bairro: Vila Elza – Telefone: 4036-6000 - Piracaia-SP 
 

- EMEFEI ALZIRO BRANDÃO 
Rua Samuel Maia da Silva, 345  Bairro: Morro Vermelho – Telefone: 4036-3349 / 4036-6478 
- Piracaia-SP 
 

- EE PROFA. AUGUSTA DE AMARAL PEÇANHA 
Rua José Leite Peçanha, s/nº Bairro: Capuava – Telefone: 4036-7626 - Piracaia-SP 
 

- CEI PRIMEIROS PASSOS 
Rua José Leite Peçanha, s/nº Bairro: Capuava – Telefone: 4036-3986 - Piracaia-SP 
 

EMEI PROFA. DORA RAMOS GONÇALVES 
Avenida Hebert Lambert Zago, 840 Bairro: Pouso Alegre – Telefone: 4036-6051 - Piracaia-
SP 
 

- EMEFEI PROFA. MARIA ELOYSA PEÇANHA MORAES 
Rua José Bueno, 20 Bairro: Vila Sabesp – Telefone: 4036-6723 / 4036-7819 - Piracaia-SP 
 

- GARAGEM MUNICIPAL, SITO A RUA SETE DE SETEMBRO S/N – CENTRO 

PIRACAIA/SP. 
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- ABRIGO MUNICIPAL “CASA CORAÇÃO DE MÃE” SITO A RUA FRANCISCO ANTONIO 

DE MORAES Nº 55, BAIRRO POUSO ALEGRE – PIRACAIA – SP. 

 

- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, SITO A RUA ACRE Nº 

30, BAIRRO BATATUBA – PIRACAIA/SP. 

 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da 
data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Autorização de 
Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a 
apresentação da nota fiscal/fatura. 

Piracaia, 06 de setembro de 2.018. 

 
 
 

_________________________ 

DR. JOSE SILVINO CINTRA 

Prefeito Municipal 


