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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
  O Prefeito do Município de Tuiuti, considerando que a ata de abertura 
do certame, após julgamento dos recursos, adjudica o objeto às associações, 
cooperativas e agricultores abaixo relacionado, para os itens indicados, com os 
respectivos preços unitários e valores totais, conforme segue: 
 

- A Empresa ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JARINÚ os itens, 
conforme segue:  
 

Nº Produto Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

03 Acerola: acerola fresca, de primeira 

qualidade; acondicionada em sacos 

plásticos transparentes, seguida de 

caixas plásticas; apresentando tamanho, 

cor e conformação uniformes; devendo 

ser bem desenvolvida e madura; com 

polpa intacta e firme; sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte; bem conservadas e isentas de 

sujidades, contendo identificação do 

produto e do fornecedor; produto sujeito 

a verificação no ato da entrega aos 

procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

Kg 200 R$ 11,9966 R$ 2.399,32 

06 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 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. 

Kg 150 R$ 17,2225 R$ 2.583,375 

11 Cenoura extra A, de acordo com a NTA 

15: com polpa intacta, com coloração e 

Kg 350 R$ 3,9975 R$ 1.399,13 
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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. 

22 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. 

Unid. 400 R$ 16,15 R$ 6.460,00 

24 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.  

Cx c/ 4 

CB 

2000 R$ 18,75 R$ 37.500,00 

30 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. 

Kg 1500 R$ 9,7740 R$ 14.661,00 

33 Uva roxa: sem sementes, saborosa, de 

primeira qualidade, apresentando grau 

de maturação tal que permita suportar 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas 

para o consumo. Peso médio 8 kg/caixa. 

Kg 400 R$ 12,9966 R$ 5.198,64 
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- A Empresa ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES ORGANO 
AGRÍCOLA DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO MEIO EM SOCORRO os itens, 
conforme segue:  
 

Nº Produto Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

06 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 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. 

Kg 150 R$ 17,2225 R$ 2.583,375 

08 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. 

Kg 200 R$ 4,5580 R$ 911,60 

10 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. 

Kg 400 R$ 8,9666 R$ 3.586,64 

 
 
- A Empresa FRANCISCO JÚLIO BUENO GONÇALVES os itens, conforme segue:  
 
 

Nº Produto Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

01 Abacate manteiga, Produto de primeira 

qualidade casca lisa, verde in natura, 

apresentando grau de maturação que 

Kg 200 R$ 5,00 R$ 1.000,00 
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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. 

 

02 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. 

Kg 500 R$ 3,90 R$ 1.950,00 

04 Alecrim fresco: Devem apresentar 

uniformidade no tamanho, aroma e cor, 

típicos das variedades. Nada que altere a 

sua conformação e aparência típica, 

serem frescas, abrigadas dos raios 

solares, estarem livres de insetos e 

enfermidades assim como de danos por 

ele provocados; estarem livres de folgas 

externas sujas e de terra aderente, não 

apresentar parasitas e larvas. O produto 

deverá ser entregue em maços com 1 

Kg, com aproximados 0,150g de cada 

item. 

Maços 30 R$ 14,50 R$ 435,00 
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05 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. 

Pés 1500 R$ 3,1666 R$ 4.749,90 

09 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. 

Kg 250 R$ 3,7875 R$ 946,88 

12 Coentro: deve possuir caracteristicas 

aromáticas próprias, viscosas, brilhantes, 

sem excesso de umidade, sem sinais de 

amarelamento, sem talos amolecidos ou 

folhas escurecidas e murchas. 

Maços 100 R$ 5,8600 R$ 586,00 

14 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. 

Pés 500 R$ 2,9833 R$ 1.491,65 

16 Limão tipo taiti de primeira qualidade, 

destinado ao consumo in natura, 

devendo se apresentar fresca, ter 

Kg 290 R$ 6,49 R$ 1882,10 
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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. 

17 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, Inmetro); 

produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela 

ANVISA. 

Kg 350 R$ 4,4250 R$ 1.548,75 

19 Manjericão fresco: Fresco; de elevada 

qualidade; sem defeitos; com folhas 

verdes, tamanho e coloração uniformes e 

típicos da variedade, sem traços de 

descoloração, turgescentes, firme e 

intacto, devendo ser bem desenvolvidos, 

verduras próprias para o consumo 

devendo ser procedentes de plantas 

sadias, serem frescas, abrigadas dos 

raios solares, apresentarem grau de 

desenvolvimento ideal quanto ao 

tamanho, aroma, cor e sabor que são 

próprias da variedade, estarem livres de 

insetos e doenças, assim como de 

microbiológicas: conforme legislação 

vigente. Isento de danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio de 

transporte, obedecer aos padrões das 

ANVISA. 

Maços 50 R$ 13,8750 R$ 693,75 
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20 Manjerona fresca: Devem apresentar 

uniformidade no tamanho, aroma e cor, 

típicos das variedades. Nada que altere a 

sua conformação e aparência típica, 

serem frescas, abrigadas dos raios 

solares, estarem livres de insetos e 

enfermidades assim como de danos por 

ele provocados; estarem livres de folgas 

externas sujas e de terra aderente, não 

apresentar parasitas e larvas. O produto 

deverá ser entregue em maços com 1 

Kg, com aproximados 0,150g de cada 

item. 

Maços 50 R$ 17,7666 R$ 888,33 

28 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. 

Kg 150 R$ 2,8280 R$ 424,20 

29 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. 

Kg 50 R$ 4,1633 R$ 208,17 

31 Tomate cereja: de boa qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, livre de 

resíduos de fertilizantes e de sujidades, 

bem desenvolvido, com polpa firme e 

intacta, sem lesões de origem física ou 

mecânica. 

Kg 250 R$ 10,40 R$ 2.600,00 

32 Tomilho fresco: Devem apresentar 

uniformidade no tamanho, aroma e cor, 

típicos das variedades. Nada que altere a 

sua conformação e aparência típica, 

serem frescas, abrigadas dos raios 

solares, estarem livres de insetos e 

Maços 30 R$ 18,33 R$ 549,90 
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enfermidades assim como de danos por 

ele provocados; estarem livres de folgas 

externas sujas e de terra aderente, não 

apresentar parasitas e larvas. O produto 

deverá ser entregue em maços com 1 

Kg, com aproximados 0,150g de cada 

item. 

 
- A Empresa GRUPO INFORMAL DE ASSENTAMENTO SÃO LUIZ os itens, 

conforme segue:  
 

Nº Produto Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

16 Limão tipo taiti 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. 

Kg 60 R$ 6,49 R$ 389,40 

 
 
 
- A Empresa SERGIO FRANCO DE OLIVEIRA os itens, conforme segue:  
 

Nº Produto Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

07 Amora vermelha ou preta, in natura, 

integra, uniforme, tenra, sem folhas, sem 

corpos estranhos ou terra aderidos à 

superfície externa, coloração 

característica. 

Kg 130 R$ 22,00 R$ 2.860,00 

21 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 

Kg 750 R$ 12,26 R$ 9.195,00 
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manuseio e transporte. 

27 Polpa de goiaba 100% natural. Deve 

ser produzido 100% de goiabas, sem 

adição de corantes e/ou conservantes 

químicos. Sem adição de açúcar. 

Embalagem transparente fechada de 

01kg.  

Kg 134 R$ 27,33 R$ 3.662,22 

 
 
 

 Os itens de nºs 015, 018, 025, 026, ficaram desertos. 
 
Vencedoras do Chamamento Público nº 001/2020, realizado em 30 de 

janeiro de 2020, conforme negociação descrita na planilha de preços constante na 
ata deste processo.   
 
 

 

 

 

 

 

Sr. Jair Fernandes Gonçalves 
Prefeito 

 

 

 
 

 
 

 

Obs: Publicado no Mural de Atos Oficiais no dia 15/junho/2020. 
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