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MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 489

No dia 19 de Abril de 2021, no(a) MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO , inscrito(a) no CNPJ 02.056.778/0001-48, com sede à PC CIVICA n° 01 CEP 75890-000 – São Simão-GO neste ato legalmente
representado por FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO , portador do CPF n° 24623393100, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s)
empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: O. M. PEINADO  CNPJ: 31.470.881/0001-38

Representante: ORLANDO MARTINELLI PEINADO

Telefone: (64) 3658-1144

Email: criskiy@hotmail.com

Endereço: AV BRASIL, 144 - CONUNTO POPULAR, São Simão - GO - 75890-000

Item Descrição Qtde Unidade Marca Modelo Preço Unitário Valor Total

1 ABACAXI GRANDE graúdo de primeira
qualidade. Fruto procedente de planta sadia,
destinado ao consumo in natura, estar fresca
e com uniformidade no tamanho, aroma, cor
e sabor próprios da variedade,possuir grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte, mantendo a
qualidade ideal para o consumo mediato e
imediato. Estar isentas de lesões mecânicas
ou provocadas por insetos,não conter
substância terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da casca,
estarem isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos e de
resíduos de fertilizantes. Sugestão: variedade
pérola, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

2.500,00 PÇ Verdurão verdurão R$ 2,10 R$5.250,00

2 ABÓBORA CAMBUTIÁ. É o fruto, poupa ou
semente, utilizada como alimento em seu
estado natural. Classificação de ótima
qualidade, sem defeitos, suficientemente
desenvolvidas, com aspecto, aroma e sabor
típicos da variedade e uniformidade no
tamanho e na cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações e cortes. A moranga
própria para o consumo deverá ser
procedente de espécimes vegetaisgenuínos
e sãos. Estar isento de lesões provocadas
mecanicamente e por insetos oudoenças
fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos
estranhos aderentes à casca. Não apresentar
umidade externa anormal, odor e sabor
estranho. Características Microbiológicas
deve obedecer a legislação correspondente.
Deve estar isentode sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

2.500,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,45 R$3.625,00

3 ABOBRINHA- Fruto sadio, suficientemente
desenvolvido, apresentar uniformidade
quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma,
característicos da variedade, assim como
manter sua forma e aparência. Apresentar o
grau de desenvolvimento ideal para consumo
humano. Estar isento de lesões provocadas
mecanicamente e por insetos ou doenças
foto patológicas Não conterem terra ou
corpos estranhos aderentes à casca.Não
apresentar umidade externa anormal, odor e
sabor estranho. Características
Microbiológicas deve obedecer a legislação
correspondente. Deve estar isento de
sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseioetransporte, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.

2.500,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,30 R$3.250,00
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13 ALHO Estrangeiro ou Nacional, Classificação
Graúdo sem defeito suficientemente
desenvolvido, com aspecto e sabor
característico, uniformidade no tamanho e
cor.Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes e dentes chochosou
brotados. Características gerais: deverá estar
livre de enfermidades, insetosou parasitas,
umidade, terra e de resíduos de fertilizantes.
Quanto às características microbiológicas,
deverá obedecer a legislação cabível, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA

1.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 12,80 R$12.800,00

26 BANANA DA TERRA ORIUNDO DE
PALNTAS SADIAS,DESTINADO AO
CONSUMO ''IN NATURA'', DEVENDO SE
APRESENTAR FRESCA,TER ATINGIDO O
GRAU MÁXIMO DE
TAMANHO,AROMA,COR E SABOR
PRÓPRIOS DE
VARIEDADE,APRESENTANDO GRAU DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA
SUPORTAR A MINUPULAÇÃO, O
TRANSPORTE, CONSERVANDO-SE EM
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA
OCONSUMO MEDIATO E IMEDIATO.NÃO
ESTAREM DANIFICADOS POR
QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM
MECÂNICA OU POR INSETOS AFETANDO
SUA APRÊNCIA, NÃO CONTER
SUBSTÂNCIA TERROSA,SUJIDADES OU
CORPOS ESTRANHOS ADERENTES Á
SUPERFÍCIE DA CASCA,ESTAREM
ISENTOS DEUMIDADE EXTERNA
ANORMAL,AROMA E SABOR
ESTRANHOS,ESTAREM LIVRES DE
RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.TAMANHO
MÉDIO E UNIFORME,DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/79 CNNPA.

1.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 2,60 R$2.600,00

27 BANANA PRATA oriunda de plantas sadias,
destinado ao consumo in natura, devendo se
apresentar fresca, ter atingido o grau máximo
de tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte, conservando-se em condições
adequadas para oconsumo mediato e
imediato. Não apresentarem lesões de
origem mecânica ou provocadas por insetos
afetando sua aparência, não conter
substância terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da casca,
estarem isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos, estarem
livres de resíduos de fertilizantes. Tamanho
médio e uniforme. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
Transporte, acondicionada em pencas
integra, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

3.500,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,80 R$6.300,00

31 BATATA DOCE Tubérculo de elevada
qualidade, selecionados e sem defeitos,
suficientemente desenvolvidos, com aspecto,
aroma e sabor típicos da variedade com
uniformidade no tamanho e cor. Não são
permitidas rachaduras, perfurações,
corteselesões mecânicas ou provocadas por
insetos ou doenças. Deve estar livre de
sujidades, terra ou resíduo de fertilizante
aderente à casca. Ausência de odor e sabor
estranho, assim como parasitas e larvas.
Quanto as características microbiológicas
deve obedecer a legislação vigente, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

1.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,00 R$1.000,00

32 BATATA INGLESA lavadas ou escovadas,
classe maior que 42 até 70mm, sem
defeitosgraves (podridão úmida, seca,
coração oco ou negro), apresentação firme,
inteira, desprovida de odor ou sabor
estranho, sem material terroso ou sujidade,
livresde substancias tóxicas ou nocivas.
Embaladas em sacos reforçados, atóxico,
contendo 50kg, a Embalagem deverá constar
rótulo indicando dados do produto; de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA.

3.500,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,24 R$4.340,00
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33 BETERRABA Tamanho uniforme: Tubérculo
de elevada qualidade e sem defeitos,
suficientemente desenvolvidos, com aspecto,
aroma e sabor típicos da variedade e
uniformidade no tamanho e cor. Não são
permitidas rachaduras, perfuraçõese cortes.
Os tubérculos próprios para o consumo
devem proceder de espécimes vegetais
genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes
condições mínimas: serem de colheita
recente; serem suficientemente
desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor
ecor próprios da espécie; não estarem
danificados por quaisquer lesões de
origemmecânica que afetem sua aparência;
estarem livres de enfermidades; estarem
livres de terra aderente à casca; estarem
isentos de umidade externa anormal, odor
esabor estranhos; estarem livres de resíduos
de fertilizantes, a polpa deverá estar intacta e
limpa; quanto às características
Microbiológicas, os tubérculos
deverãoobedecer a legislação vigente. Não
deverá apresentar sujidades, parasitos
elarvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

2.200,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,70 R$3.740,00

56 CEBOLA. Sem defeito, suficientemente
desenvolvida, com aspecto e sabor típicos
davariedade e uniformidade no tamanho e
cor. Não serão permitidas rachaduras,
perfurações e cortes. Características gerais:
deverá estar livre de enfermidades, de
umidade externa anormal, de resíduos de
fertilizantes. Quanto às características
microbiológicas, deverá obedecer a
legislação vigente (Anvisa). Quanto às
características microscópicas não deverá
apresentar sujidade e parasitas, de
acordocom a resolução 12/78 da CNNPA

3.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,42 R$4.260,00

57 CENOURA Raiz de elevada qualidade e sem
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade
e uniformidade no tamanho e cor. Não são
permitidas rachaduras, perfurações e cortes.
Os tubérculos próprios parao consumo
devem proceder de espécimes vegetais
genuínos e sãos, serem de colheita recente;
não estarem danificados por quaisquer
lesões de origem mecânica que afetem sua
aparência; estarem livres de enfermidades;
estarem livres de terra aderente à casca;
estarem isentos de umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos, de resíduos
de fertilizantes. A polpa deverá estar intacta e
limpa. Quantoascaracterísticas
Microbiológicas os tubérculos devem
obedecer aos padrões da ANVISAQuanto às
características microscópicas não deverá
apresentar sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

3.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,42 R$4.260,00

63 CHUCHU Legumes de elevada qualidade,
suficientemente desenvolvidos. Devem
apresentar aroma, sabor, coloração e
tamanho uniforme e típicos da variedade.
Não sãopermitidos nos legumes defeitos que
alterem a sua conformação e aparência. Os
legumes próprios para o consumo devem ser
procedentes de vegetais genuínos, estarem
livres de enfermidades; não danificados por
qualquer lesão de origem mecânicaou por
insetos; não estarem sujos de terra; não
conterem corpos estranhos aderentes,
isentas de umidade externa anormal, odor e
sabor estranhos.
CARACTERÍSTICASMICROBIOLÓGICAS:
Os legumes deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. Características
microscópicas: Ausência de sujidades,
parasitos e larvas,deacordo com a resolução
12/78 da CNNPA.

2.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,89 R$3.780,00
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120 JILÓ Produto fresco com a ausência de
oxidação (início de putrefação ou até mesmo
machucados causados pelo transporte livre
de fertilizantes).Bem desenvolvido, de
tamanho médio, isento de larvas ou
parasitas, bem como de danos por estes
provocados. Pouco tempo de estocagem.
Fornecido em embalagens limpas, secas, de
material que não provoque alterações
externas ou internas nos produtos e não
transmita odor ou sabor estranho aos
mesmos.

1.200,00 KG Verdurão verdurão R$ 3,97 R$4.764,00

121 LARANJA PÊRA peso médio 200g
procedente de planta sadia, destinado ao
consumo in natura, devendo se apresentar
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade,
Grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo mediato e imediato. Não estarem
danificadas por quaisquer lesões de origem
mecânica ou por insetos que afetem suas
características, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes, Sem aroma e
sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Obedecer a padrões ANVISA, de acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA.

3.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 2,39 R$7.170,00

126 LIMAO TAITI - Limão, taiti especial, tipo A de
primeira, Procedente de planta sadia,
destinado ao consumo in natura, devendo se
apresentar fresca, ter atingidoo grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter
substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes a
casca, isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos, Tamanho médio e
uniforme. Padrões ANVISA, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.

600,00 KG Verdurão verdurão R$ 2,00 R$1.200,00

144 MAMÃO - Mamão Tipo Papaya graúdo de
primeira qualidade, Procedente de planta
sadia, destinado ao consumo in natura,
devendo se apresentar fresca, ter atingidoo
grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor
próprio da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas
por quaisquer lesões de origem mecânica,
por insetos e doenças que afetem suas
características, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à superfície da
casca. Sem umidade externaanormal, aroma
e sabor estranhos. Tamanho médio e
uniforme. Obedecer padrões ANVISA, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

2.500,00 KG Verdurão verdurão R$ 3,88 R$9.700,00

150 MELANCIA GRAÚDA - GRANDE peso médio
8 kg Redonda/comprida, Fruto sadio,
destinado ao consumo in natura, devendo se
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos ou doenças, não
conter substância terrosa, sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, estarem isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos.Tamanho médio e uniforme.
Padrões ANVISA, de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA.

3.500,00 KG Verdurão verdurão R$ 1,98 R$6.930,00
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151 MELÃO AMARELO peso médio 1200g
Procedente de planta sadia, destinado ao
consumo in natura , devendo se apresentar
fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedades,
apresentar grau de maturaçãotal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. Não
estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem mecânica, por insetos e doenças que
afetem suas características, não conter
substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, Sem umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho
médio e uniforme. Obedecer aos padrões
ANVISA

500,00 KG Verdurão verdurão R$ 3,90 R$1.950,00

153 MILHO VERDE ESPIGA-de primeira
qualidade, descascadas, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitos e larvas,de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
BANDEJA CONTENDO 5 ESPIGAS

2.000,00 PCT Verdurão verdurão R$ 4,69 R$9.380,00

158 OVOS BRANCOS - Ovos: Brancos, de
galinha, Grande. Manipulado em condições
higiênicas e provenientes e animais sadios.
Isentos de sujidades, trincos e quebraduras
na casca. De produção recente e embalados
com 12 unidades, protegidos por filme de
PVC, devidamente destacando o nome do
produtor, carimbo do SIF ou SISP, data da
embalagem e validade, tipo grande, assim
como as condições de armazenamento.
Podendo ser acondicionados em caixas de
papelão com tampa.

2.000,00 DUZIA Verdurão verdurão R$ 4,65 R$9.300,00

177 PEPINO - Produto fresco com a ausência de
oxidação (início de putrefação ou até mesmo
machucados causados pelo transporte livre
de fertilizantes).Bem desenvolvido, de
tamanho médio, isento de larvas ou
parasitas, bem como de danos por
estesprovocados. Pouco tempo de
estocagem. Fornecido em embalagens
limpas, secas, dematerial que não provoque
alterações externas ou internas nos produtos
e não transmita odor ou sabor estranho aos
mesmos.

1.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 3,48 R$3.480,00

180 PIMENTÃO VERDE - -PRODUTO
PROCEDENTE DE PLANTA
SADIA,DESTINADO AO CONSUMO ''IN
NATURA'',DEVENDO SE APRESENTAR
FRESCA,TER ATINGIDO O GRAU IDEAL
NO TAMANHO,AROMA,COR E SABOR
PRÓPRIAS DA VARIEDADE,APRESENTAR
GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE
PERMITASUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O
TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O
CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO.NÃO
ESTAREM DANIFICADOS POR
QUAISQUER LESÕES DE ORGIEM
FÍSICA,MECÂNICA OU POR INSETOS E
DOENÇAS QUE AFETAM SUAS
CARACTERÍSTICAS.NÃO CONTE
SUBSTÂNCIA
TERROSA,SUJIDADES,PRODUTOS
QUÍMICOS OU CORPOS ESTRANHOS
ADERENTES Á SUPERFÍCIE DE CASCA,
ESTAREM ISENTOS DE UMIDADE
EXTERNA ANORMAL,AROMA E SABOR
ESTRANHOS.TAMANHO MÉDIO E
UNIFORME.PADÕES ANVISA,DE ACORDO
COM A RESOLUÇÃO12/78 CNNPA.

200,00 KG Verdurão verdurão R$ 3,99 R$798,00
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190 QUIABO - PRODUTO DE ELEVADA
QUALIDADE,DEVEM APRESENTAR GRAU
IDEAL DE UNIFORMIDADE E
DESENVOLVIMENTO QUANTO A
COLORAÇÃO,TAMANHO.AOMA E SABOR
QUE SÃO TÍPICOS DA
VARIEDADE.LEGUMES PRÓPRIOS PARA
O CONSUMO DEVENDO SER
ORIGINÁRIOS DE PLANTAS GENUÍNAS E
SADIAS E SEREM DE COLHEITA
RECENTE.ESTAREM LIVRES DE LESÃO
DE ORIGEM MECÂNICA OU
PROVOCADAS POR INSETOS E
DOENÇAS.ESTAREM LIVRES DE
SUJIDADES,PRODUTOS
QUÍMICOS,PARASITAS,LARVAS E
CORPOS ESTRANHOS ADERENTES NA
CASCA.QUALIDADE
SANITÁRIACONFORME A LEGISLAÇÃO
ANVISA,SEM DANOS FÍSICOSOU
MECÂNICOS ORIUNDO DO TRASNPORTE
(RACHADURAS E CORTES),DE ACORDO
COM A RESOLUÇÃO 12/78 CNNPA.

1.200,00 KG Verdurão verdurão R$ 5,90 R$7.080,00

222 TOMATE - -Fruto procedente de planta sadia,
destinado ao consumo In Natura ou como
ingrediente na culinária, devendo estar
fresco, ter atingido o grau ideal de tamanho,
aroma, cor e sabor próprios de cada
variedade, apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o
transporte e conservar as condições
adequadas para o consumo mediato e
imediato. Estar livre de quaisquer lesões de
origem mecânica ou causadas por insetos e
doenças. Não conter terra, sujidades,
produtos químicos e corpos estranhos
aderentes à superfície da casca,
estaremisentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos, estarem livres de
resíduos de fertilizantes. Isento de parasitas
e larvas. Tamanho médio e uniforme. Ponto
de maturação conforme orientação do
Departamento Gestor Características
sanitárias conforme legislação vigente, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

3.000,00 KG Verdurão verdurão R$ 3,80 R$11.400,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram
esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 20/04/2022 , a contar do dia 19/04/2021 .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO 
02.056.778/0001-48

O. M. PEINADO 
31.470.881/0001-38


