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RERRATIFICAÇÃO 

 

PROCESSO N.º 1390/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2019 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, ENTREGA PONTO A 
PONTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. 
 

I - O Edital Pregão Presencial em epígrafe fica retificado em seu Anexo I Termo de Referencia, 

nas quantidades constantes dos itens 1 a 70, passando a ter a redação conforme segue: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA: 

 

COTA DE 75% DESTINADO A AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 
 PREÇO 
MÁXIMO 

UNITÁRIO  

1 717 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$ 3,00 

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$ 3,61 

3 668 KG 
BETERRABA - sem folhas, categoria EXTRA A, 
com diâmetro de 50 a 90mm, sem defeitos graves 
(podridão, murcho, ferimento e/ou passado).  

R$ 3,70 

4 2.526 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$ 4,33 

5 546 KG 
CHUCHU - categoria EXTRA A, pesando de 250 a 
450 gramas, sem defeitos graves (podridão, 
passado, murcho e deformação grave). 

R$ 3,67 

6 645 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$ 3,94 

7 1014 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$ 6,06 
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8 435 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$ 4,95 

9 1.485 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$ 5,45 

10 6.660 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$ 2,91 

11 3.300 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$ 4,29 

12 8.220 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$ 2,23 

13 412,5 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$ 2,65 

14 888 KG 
LIMÃO TAHITI - categoria A, contendo de 15 a 18 
dúzias na caixa, sem defeitos graves: passado, 
ferimento, seco, oleocelose, podridão. 

R$ 3,12 

15 4.410 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$ 6,11 
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16 3.894 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$ 4,79 

17 3.894 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$ 5,08 

18 3.720 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$ 2,29 

19 626 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$ 3,55 

20 1.350 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$ 3,34 

21 2.550 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$ 8,95 

22 476 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$ 19,60 

23 1.830 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$ 3,91 
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24 12.900 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$ 4,22 

25 1.091 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 26dados do produto. 

R$ 4,26 

26 1.017 KG 

MANDIOCA DESCASCADA - 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. Previamente descascada, 
embaladas a vácuo, em pacotes de 1 kg. 

R$ 5,45 

27 1.133 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$ 9,38 

28 3855 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$ 5,59 

29 954  PE  

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$ 2,47 

30 72 
 

UNIDADE  

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

R$ 5,19 
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31 189  MAÇO  

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

R$ 4,11 

32 150 
 

UNIDADE  

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

R$ 5,97 

33 180 
 

UNIDADE  

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$ 4,44 

34 147 
 

UNIDADE  

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$ 3,19 

35 194  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 
murcha.  

R$ 3,98 

COTA DE 25% DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 
 PREÇO 
MÁXIMO 

UNITÁRIO  

36 239 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$ 3,00 

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$ 3,61 

38 222 KG 
BETERRABA - sem folhas, categoria EXTRA A, 
com diâmetro de 50 a 90mm, sem defeitos graves 
(podridão, murcho, ferimento e/ou passado).  

R$ 3,70 

39 842 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$ 4,33 

40 182 KG 
CHUCHU - categoria EXTRA A, pesando de 250 a 
450 gramas, sem defeitos graves (podridão, 
passado, murcho e deformação grave). 

R$ 3,67 
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41 215 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$ 3,94 

42 338 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$ 6,06 

43 145 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$ 4,95 

44 495 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$ 5,45 

45 2.220 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$ 2,91 

46 1.100 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$ 4,29 

47 2.740 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$ 2,23 

48 137,5 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$ 2,65 

49 296 KG 
LIMÃO TAHITI - categoria A, contendo de 15 a 18 
dúzias na caixa, sem defeitos graves: passado, 
ferimento, seco, oleocelose, podridão. 

R$ 3,12 
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50 1.470 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$ 6,11 

51 1.298 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$ 4,79 

52 1.298 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$ 5,08 

53 1.240 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$ 2,29 

54 208 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$ 3,55 

55 450 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$ 3,34 

56 850 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$ 8,95 

57 159 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$ 19,60 

58 610 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$ 3,91 
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59 4.300 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$ 4,22 

60 364 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 26dados do produto. 

R$ 4,26 

61 339 KG 

MANDIOCA DESCASCADA - 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. Previamente descascada, 
embaladas a vácuo, em pacotes de 1 kg. 

R$ 5,45 

62 378 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$ 9,38 

63 1285 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$ 5,59 

64 318  PE  

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$ 2,47 

65 24 
 

UNIDADE  

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

R$ 5,19 
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66 63  MAÇO  

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

R$ 4,11 

67 50 
 

UNIDADE  

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

R$ 5,97 

68 60 
 

UNIDADE  

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$ 4,44 

69 49 
 

UNIDADE  

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$ 3,19 

70 64  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 
murcha.  

R$ 3,98 

 
 

II – FICA ADIADA A DATA DA REALIZAÇÃO PARA 24 DE SETEMBRO DE 2019 AS 09:00 
HORAS 
 
III – Ficam ratificados na integra os demais itens do edital não atingidos por esta 
rerratificação. 
 

Piracaia, 11 de setembro de 2019. 

 

 

 

Dr. Jose Silvino Cintra 

Prefeito Municipal 


