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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 Retificação II. 
 

Credenciamento de Fornecedores de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e 
Empreendedor Familiar Rural. 

 

 Seguem abaixo os valores unitários de média. 
 

ANEXO I – QUANTIDADES E CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 

MATERIAIS 

ITEM QUANT.  UNID HORTIFRUTIGRANJEIROS 
MARCA 

 (SE HOUVER) 

 
UNID. 

R$  
 

R$  
TOTAL 

001 3.325  unid. Abacaxi pérola, graúdo, fruto destinado ao 

consumo in natura, devendo se apresentar 

fresco, uniforme no tamanho; aroma, cor e 

sabor próprios da variedade. Não deve 

apresentar lesões mecânicas ou provocadas 

por insetos, não deve conter substância 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à casca Peso médios unitário: 1,5kg 

a 2,0kg. 

 4,6666  

002 200  unid. Abacate manteiga, Produto de primeira 
qualidade casca lisa, verde in natura, 
apresentando grau de maturação que permita 
suportar a manipulação ser bem desenvolvido 
e maduro; com polpa intacta e firme; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 

272/05, (inst. normat. Nº 01 de 

01/02/02); com padrões de Embalagem de 

instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos 

determinados. 

 3,8800  

003 200  kg Abóbora; madura, seca; de primeira; tamanho 

e coloração uniforme; isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade externa anormal; 

sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte; e suas condições 

deverão estar de acordo coma resolução RDC 

272/05, compadrões de Embalagem de 

instrução normativa conjunta nº 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da entrega 

 3,3500  
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aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

004 2 00  kg Abóbora moranga de primeira qualidade, com 

coloração e tamanho uniformes típicos da 

variedade, sem manchas, machucaduras, 

bolores, sujidades, ferrugem ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 

De colheita recente. 

 3,4725  

005 200  kg Abobrinha brasileira extra A, de acordo com 

a NTA 14: fresca, apresentando coloração, 

tamanho uniforme e suficientemente 

desenvolvido, típica da variedade, não 

apresentando defeitos de origem física e 

mecânica, sem manchas, machucaduras, 

bolores, sujidades, ferrugem, perfurações, 

cortes ou outros defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. 

 3,9380  

006 400  unid. Acelga; fresca; de primeira; tamanho e 

coloração uniforme; isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade externa anormal; 

livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte; 

e suas condições deverão estar de acordo com 

a resolução RDC 272/05, com padrões de 

Embalagem de instrução normativa conjunta 

nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato 

da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

 4,9125  

007 200  unid. Agrião especial – de acordo com a NTA 13: 
fresca, firme, com coloração e tamanho 
uniformes, típicos de variedades, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Maço 
graúdo em média 400gr. 

 4,1666  

008 3.610  unid. Alface–lisa, crespa, americana, mimosa 

especial – de acordo c/ a NTA 

13:fresca,firme, c/ coloração e tamanho 

uniformes, típicos de variedades,s/sujidades 

ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Maço contendo 3 pés 

graúdos. 

 4,4175  

009 150  kg Alho; bulbo inteiriço; nacional, boa 
qualidade, firme e intacto; sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, tamanho e coloração uniforme; 
devendo ser bem desenvolvida; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 

 19,3225  
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272/05, com padrões de embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

012 5.040 Dúzias Banana Nanica climatizada, de acordo com a 
NTA 17: com grau de maturação, 
manipulação e conservação adequada de 
consumo mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor e conformação uniformes. 
Não apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos e fertilizantes. Peso médio 
unidade: 80gr. 

 4,8925  

013 380  kg Batata doce: Branca/roxa, primeira qualidade, 

tamanho grandes ou médios, uniformes, 

inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca 

lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou 

terra aderida à superfície externa de acordo 

com a resolução 12/78 da cnnpa Kg. 

 6,0200  

014 6.000 kg Batata inglesa: escovada e lavada, tipo 
holandesa ou inglesa, 1ª qualidade, branca. 
Deve estar livre de sujidades, terras aderentes 
a casca. Deve atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 02/01/01 
da Anvisa. 

 3,2833  

015 300  kg Berinjela: Tamanho e coloração uniforme, 

firme e intacta sem lesões físicas ou 

mecânicas (rachaduras, perfurações, cortes) 

sem sujidades, parasitas e larvas de acordo 

com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg. 

 5,1940  

016 1.050  kg Beterraba especial extra A, de acordo com a 

NTA 15, lisa com polpa intacta, com 

coloração e tamanho uniformes, típicos da 

variedade. S/ brotos, rachaduras ou cortes na 

casca, não apresentando manchas, 

machucaduras, bolores ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e qualidade. 

Livre da maior parte possível de terra 

aderente à casca isenta de umidade externa 

anormal, de colheita recente. 

 4,7200  

017 200  unid. Brócolis ninja: de acordo com a NTA 13, 

deverão ser de 1ª qualidade s/ traços de 

descoloração, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Apresentar aroma, coloração e 

tamanho uniforme e típico da variedade. Não 

são permitidos defeitos nas verduras que 

alterem sua aparência. Deve atender os 

padrões microbiológicos da RDC nº 12, de 

 4,4280  
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02/01/01 da Anvisa. Peso médio: 400gr. 

018 300 kg Caqui, formato globoso, casca de cor 

vermelha, tipo rama forte, livre de resíduos de 

fertilizantes, rachaduras e cortes de origem 

mecânica ou física por manipulação e/ou 

transporte. Casca e polpa firmes para 

consumo imediato após entrega. Sem sinais 

de apodrecimento. 

 9,1333  

019 600  kg Cebola especial, 1ª qualidade – de acordo 

com a NTA 15: lisa, com polpa intacta, com 

coloração e tamanho uniforme, típicos da 

variedade sem brotos, sem rachaduras ou 

cortes na casca, não apresentando manchas, 

machucaduras, bolores ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e qualidade. 

Livre da maior parte possível de terra 

aderente à casca, isenta de umidade externa 

anormal, de colheita recente. 

 3,2980  

020 1.200  kg Cenoura extra A, de acordo com a NTA 15: 

com polpa intacta, com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da variedade sem brotos, 

sem rachaduras ou cortes na casca, não 

apresentando manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. Livre da maior 

parte possível de terra aderente à casca. Isenta 

de umidade externa anormal, de colheita 

recente. 

 4,6400  

021 1.200 maços Cheiro verde – de acordo NTA 13: fresca, 

firme, com coloração e tamanho uniforme 

típico da variedade, sem sujidades ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 

Pesando em média 50 gramas. 

 3,0250  

022 550  kg Chuchu extra A, de acordo com a NTA 15: 

com polpa intacta, com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da variedade sem brotos, 

sem rachaduras ou cortes na casca, não 

apresentando manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. Livre da maior 

parte possível de terra aderente à casca. Isenta 

de umidade externa anormal, de colheita 

recente. 

 3,5550  

023 600  Unid. Couve-flor: de acordo com a NTA 13 
(decreto 12.486 de 20/10/78) da qual deverá 
ser de 1ª qualidade sem traços de 
descoloração, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devem apresentar aroma, 
coloração e tamanho uniforme e típicos da 

 3,8220  
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variedade. Não são permitidos defeitos nas 
verduras que alterem sua aparência. Deve 
atender os padrões microbiológicos da RDC 
nº 12, de 02/01/01 - Anvisa. Peso 
médio: 500gr. 

024 600  maços Couve manteiga (folhas): de acordo com a 
NTA 13 da qual deverá ser de 1ª qualidade, 
especial, parte verde das hortaliças, sem 
defeitos, com folhas verdes sem traços de 
descoloração, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deve apresentar aroma, 
coloração e tamanho uniforme e típicos da 
variedade. Não são permitidos defeitos nas 
verduras que lhe alterem a sua aparência. 
Deve atender os padrões microbiológicos da 
RDC nº 12, de 02/01/01 da Anvisa. Maço 
graúdo. 

 3,1525  

025 1.000  unid. Escarola fresca; de 1ª qualidade; apresentando 

tamanho e coloração uniformes; devendo ser 

bem desenvolvida, firme e compacta; isenta 

de enfermidades, material terroso e umidade 

externa anormal; livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas; sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte; suas condições 

deverão estar de acordo com a NTA 13 

(Decreto 12.486 de 20/10/78), bem como 

padrões de embalagem da CEAGESP; 

conforme Portaria M.A.127 de 04/10/91. 

 3,2575  

026 30 maços Espinafre: fresco, de primeira, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser 

desenvolvida firme e intacto, isento de 

materiais terrosos e unidade externa anormal, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos, em maço, com 

folhas íntegras, frescas, verde escura de 

acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.  

 3,8300  

027 3.900  unid. Goiaba: vermelha: de primeira, com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprio, com polpas 

firmes e intactas, tamanhas e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e 

maduras, isentas de enfermidades, material 

terroso, umidade externa anormal, isenta de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundo de 

manuseio e transporte. Peso médio: 200gr. 

 
2,5256 
 

 

028 60  maços Hortelã; fresca, em folhas verdes, com 

aspecto de cor e cheiro de sabor próprio, livre 

de sujidades, parasitas e larvas, pesando 

aproximadamente 300 gr. o maço, com folhas 

integras, frescas, de acordo com a resolução 

 4,5066  
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12/78 da cnnpa.  

029 50 Caixas  Laranja Lima, destinada ao consumo in 

natura, devendo se apresentar fresca, ter 

atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor próprio da variedade. Não estarem 

danificadas por lesões de origem 

mecânica/insetos que afetem suas 

características, não devem conter terra, 

sujidades ou corpos estranhos aderentes a 

casca, tam. médio e uniforme. Peso médio: 

130gr. 

 47,6666  

030 100  caixas Laranja pêra: tipo pêra rio, destinada ao 

consumo in natura, devendo se apresentar 

fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprio da variedade. Não 

estarem danificadas por lesões de origem 

mecânica/insetos que afetem suas 

características, não devem conter terra, 

sujidades ou corpos estranhos aderentes a 

casca, tam. médio e uniforme. Peso médio: 

130gr. 

 37,2500  

031 200  kg Limão: tipo tahiti de primeira qualidade, 

destinado ao consumo in natura, devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 

tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 

variedade. Não devem estar danificadas por 

lesões de origem mecânica ou por insetos que 

afetem suas características, não devem conter 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, 

larvas ou corpos estranhos aderentes a casca. 

Peso médio: 60gr. 

 6,6433  

032 50 kg Limão, tipo vinagre, de primeira qualidade, 

destinado ao consumo in natura, devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 

tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 

variedade. Não devem estar danificadas por 

lesões de origem mecânica ou por insetos que 

afetem suas características, não devem conter 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, 

larvas ou corpos estranhos aderentes a casca. 

Peso médio: 60gr. 

 
4,4075 
 

 

035 600 kg Mandioca; graúda; de primeira; firme e 
intacta, sem lesões de origem física ou 
mecânica (rachaduras, cortes) livre de 
enfermidades; materiais terrosos; tamanho e 
coloração uniforme; devendo ser graúda, e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de 
embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

 3,4000  
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Inmetro); produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

036 800 kg Mandioquinha: de 1ª qualidade, escovada e 

lavada. Livre de sujidades, parasitas, larvas, 

terra aderentes a casca. Deve atender os 

padrões microbiológicos da RDC nº 12, de 

02/01/01 da Anvisa. 

 8,5000  

037 134  caixas Manga frutos de tamanho médio, no grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, 

tenras e com brilho. Peso médio: 400gr. 

 39,0500  

038 800 kg Maracujá: azedo extra: 1ª qualidade, tamanho 

e colorações uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e madura, com polpas intactas 

e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

 8,4600  

039 1.100 unid. Melancia: de 1ª qualidade, redonda, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida e madura. Polpa firme e intacta. 

Acondicionada a granel pesando entre 09 a 

10 Kg cada unidade. 

 26,6666  

041 3.000  caixas Morango: 1ª qualidade, com ausência de 

defeitos. Fruto destinado ao consumo in 

natura, devendo se apresentar fresco, 

uniforme no tamanho; aroma, cor e sabor 

próprios da variedade. Não deve apresentar 

lesões mecânicas ou provocadas por insetos, 

não devem conter substância terrosa, 

sujidades. Caixa com no mínimo 460 gramas. 

 16,7260  

043 1600 kg Pepino japonês, produto de 1ª qualidade, 
próprios p/ o consumo, c/ tamanho e 
coloração uniforme, de 20 a 25 cm. Aroma e 
sabor próprios da variedade. Não devem 
conter terra, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à casca. Deve atender padrões RDC 
12, de 02/01/01 - Anvisa. 

 5,2750  

046 45  kg Pimentão: verde extra, com grau de 

maturação tal que lhes permita suportar 

transporte, manipulação e conservação 

adequada para consumo mediato e imediato, 

tamanho médio, apresentando cor, tamanho e 

conformação uniforme, sem manchas, 

machucaduras, conformação uniforme, sem 

manchas, machucaduras, bolores, sujidades, 

ferrugem ou outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. Livre de 

 5,3020  
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resíduos de fertilizantes. 

047 1.625  kg Poncã: higienizada; de primeira; livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração uniforme 
devendo ser bem desenvolvida e madura; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta n 9, de 

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. Peso médio 250 

gramas. 

 4,6280  

048 750  kg Repolho branco: limpo, 1ª qualidade, com 
tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 
variedade. Não devem estar danificadas por 
lesões que afetem suas características. Não 
devem conter terra, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes às folhas. Deve atender os 
padrões microbiológicos da RDC nº 12, de 
02/01/01 da Anvisa. Peso médio: 500gr. 

 2,6840  

059 200  kg Repolho roxo: Tamanho médio, primeira 

qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos 

ou defeitos, tenros, sem manchas e com 

coloração uniforme, livres de terra nas folhas 

externas de acordo com a resolução 12/78 da 

cnnpa.  

 3,5125  

050 200  maços Rúcula; fresca; primeira; tamanho e coloração 
uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05; com os padrões de 
Embalagem da Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. 

 2,8950  

051 2.400 kg Tomate: salada extra 2-A, boa qualidade, de 

acordo com a NTA – 14: fresca, polpa firme, 

com coloração e tamanhos uniformes, típicos 

da variedade. Não apresentando manchas, 

machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 

ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

 6,8620  

052 150  kg Vagem: tipo manteiga de 1ª. Qualidade, com 

tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 
 8,4475  
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variedade. Não devem estar danificadas por 

lesões que afetem suas características. Não 

devem conter terra, sujidades ou corpos 

estranhos. 

TOTAL 
272.922,06 

 

 

O valor médio máximo para a contratação dos itens do objeto do presente 

procedimento licitatório é de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). 

 

Os itens removidos foram: 

 

-10 Ameixa; 

-11 Alho Poró; 

-33 Maça Gala; 

-34 Mamão; 

-40 Melão; 

-42 Ovos; 

-44 Pêssego; 

-45 Pêra; 

-53 Canela; 

-54 Canela em pó; 

-55 Cravo da Índia; 

-56 Colorau; 

-57 Louro folha; 

-58 Manjericão Desidratado; 

-59 Orégano Desidratado; 

-60 Salsa Desidratada e 

-61 Noz Moscada;  
 
 

 

Tuiuti, 24 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

RAFAELA CRISTINA STORANI 

Presidente da Comissão Municipal de Licitação 
 

mailto:licitacao@tuiuti.sp.gov.br

