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PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 014-2020 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

  
  Jair Fernandes Gonçalves, Prefeito do Município de Tuiuti, no 
uso de suas atribuições legais e, após verificação do processo licitatório 

Pregão Eletrônico do tipo Registro de Preços nº 014/2020, nos termos do 
artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, 

das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, 
de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 
05 de setembro de 2007 e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, 
Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, adjudicação do pregoeiro, 
colaboração da equipe de apoio e legislação vigente, HOMOLOGA para os 
devidos fins o processo licitatório às empresas abaixo: 

 
- Ao Licitante W & C ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 

10.362.443/0001-86), os itens, conforme segue:  
 

ITEM QTDE.  UNID HORTIFRUTIGRANJEIROS 
UNID. 

R$ 
TOTAL R$ 

01 2.300 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. 

5,6991 13.108,00 

02 85 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 acordocom 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. 

2,8400 241,40 

06 205 UNID. AGRIÃO ESPECIAL – de acordo 4,1658 854,00 
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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. 

07 230 UNID. ALHO PORÓ, apresentando folhas 

esbranquiçadas na zona 
subterrânea, livre de sujidades, 

peso médio de 150grs. 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. 

5,6956 1.310,00 

08 600 KG AMEIXA RUBI MEL, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades 

e danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio ou 

transporte, deve apresentar cor, 

aroma e textura característicos. 
Grau de amadurecimento para 

consumo a partir da entrega. Deve 

apresentar casca e polpa firmes. 

9,2133 5.528,00 

09 2.600 KG 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. 

2,5700 6.682,00 

10 2.700 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. 

3,3200 8.964,00 

11 50 KG BERINJELA: Tamanho e 

coloração uniforme, firme e intacta 

3,7800 189,00 
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sem lesões físicas ou mecânicas 

(rachaduras, perfurações, cortes) 

sem sujidades, parasitas e larvas 

de acordo com a resolução 12/78 

da cnnpa. Kg 

12 660 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 02/01/01 da Anvisa. 

Peso médio: 400gr. 

5,2200 3.445,20 

14 610 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. 

4,0475 2.469,00 

17 90 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. 

2,6500 238,50 

19 150 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 

4,7400 711,00 
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apresentar aroma, coloração e 
tamanho uniforme e típicos da 
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. 

20 950 MÇ 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. 

3,3200 3.154,00 

22 80 MÇ 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. 

4,4900 359,20 

23 610 KG 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. 

6,1000 3.721,00 

25 210 KG LARANJA LIMA, destinada ao 
consumo in natura, devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o 

2,6500 556,50 
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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. 

26 3.800 KG 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. 

2,3700 9.006,00 

27 230 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. 

4,1000 943,00 

29 2.100 KG MAÇÃ: gala, nacional ou Fuji: 

frutos de tamanho médio, no grau 

máximo de evolução. No tamanho, 

aroma e sabor da espécie, sem 

ferimentos, firmes, tenras e com 
brilho. Tipo 135. 

5,0342 10.572,00 

30 1.360 KG MAMÃO, TIPO FORMOSA: de 1ª 
qualidade, destinado ao consumo 
in natura, devendo se apresentar 
fresco, tamanho, aroma, cor e 
sabor próprio da variedade. 
Apresentar grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para 

2,9441 4.004,00 
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consumo mediato ou imediato. 
Não devem estar danificados por 
lesões de origem mecânica ou por 
insetos que afetem suas caract., 
não devem conter terra, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes à 
casca. Deve atender os padrões 
RDC nº12, de 02/01/01 da 
Anvisa. 

31 660 KG 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. 

5,6900 3.755,40 

33 450 UNID. MELÃO: de 1ª qualidade, tamanho 
e coloração uniforme, bem 

desenvolvido e maduro, c/ polpas 

intactas e firmes, livres de resíduo 

de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, s/ danos físicos 

e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Peso 

médio: 2,0kg. 

4,7488 2.137,00 

34 570 KG MILHO VERDE DESCASCADO. 

Espiga de milho apresentando 

grãos bem desenvolvidos e novos, 

porém macios e leitosos. Os grãos 
devem apresentar cor amarelo 

claro, brilhante e cristalina. Peso 

médio de espiga sem palha: 178 

gr. 

5,2243 2.977,90 

37 1.100 DZ OVOS DE GALINHA: embalados 

em cartelas com doze unidades, 

tamanho médio, sem trincos, sem 
sujidades ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e 

qualidade sendo que no rótulo 

deverá conter o registro do 

produto. 

5,2244 5.746,89 

38 415 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. 

3,9893 1.655,60 

39 210 KG PÊRA: nacional de primeira, 

tamanho e coloração uniformes 
devendo ser bem desenvolvida e 

8,5000 1.785,00 
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madura, c/polpa firme e intacta, 

s/ danos físicos e mecânicos 

oriundo do manuseio e transporte, 

c/casca uniforme, semi maturada. 

Tipo 110. 

42 365 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. 

3,5000 1.277,50 

43 335 MÇ 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. 

3,5000 1.172,50 

45 100 KG VAGEM: tipo manteiga de 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. 

7,1225 712,25 

 
Valor Total do Contrato R$ 97.275,84 (noventa e sete mil e duzentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 
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- Ao Licitante NAGIB PEREIRA DE ANDRADE (CNPJ 

13.780.677/0001-31), os itens, conforme segue: 
  

ITEM QTDE.  UNID HORTIFRUTIGRANJEIROS UNID. R$ TOTAL R$ 

24 80 MÇ 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 12/78 da cnnpa. 

4,5000 360,00 

 

 
Valor Total do Contrato R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 
 

 
Ao Licitante ELIZABETE PEREIRA GUEDES 10810348829 

(CNPJ 36.226.809/0001-83), os itens, conforme segue: 
 

ITEM QTDE.  UNID HORTIFRUTIGRANJEIROS UNID. R$ TOTAL R$ 

03 20 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. 

4,5000 90,00 

04 150 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. 

3,5000 525,00 

16 570 MÇ CHEIRO VERDE – de acordo 4,2000 2.394,00 
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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. 

40 820 KG PÊSSEGO: 1ª qualidade, 

tamanho e coloração uniforme 

devendo ser bem desenvolvida 

e madura, c/ polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, com a 

casca uniforme, semi 

maturada. Peso médio: 150gr. 

8,9000 7.298,00 

41 25 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, bolores, 

sujidades, ferrugem ou outros 

defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. 

Livre de resíduos de 

fertilizantes. 

5,0000 100,00 

 

Valor Total do Contrato R$ 10.407,00 (dez mil e quatrocentos e sete reais). 
 

Os itens 5, 13, 15, 18, 21, 28, 32, 35, 36 e 44 foram cancelados 

automaticamente pelo sistema por inexistência de proposta. 
Ficando desde já autorizado a convocação do referido Licitante para 

posterior cumprimento do que foi licitado. 
 

Tuiuti, 17 de setembro de 2.020. 

 
 

Sr. Jair Fernandes Gonçalves 
Prefeito 

 
Obs: Publicado no Mural de Atos Oficias no dia 17/setembro/2020. 


