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MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 490/2021

No dia 23 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: CAMYLLA VIEIRA SOUSA 75539829115  CNPJ: 38.015.479/0001-02

Representante: CAMYLLA VIEIRA SOUSA

Telefone: (64) 9999-8384

Email: CAMYLLAVIESO@GMAIL.COM

Endereço: R 10, 22 - RESIDENCIAL CEMIG, São Simão - GO - 75890-000

Item Descrição Qtde Unidade Marca Modelo Preço Unitário Valor Total

1 ABACATE FORTUNA A: Fruto destinado ao
consumo in natura , devendo se apresentar
fresca, uniformidade no tamanho, aroma, cor
e sabor próprios da variedade, apresentar
grau de maturação tal que lhe permita
suportar o transporte e a manipulação,
mantendo as condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não apresentar
lesões mecânica ou provocadas por insetos ,
não conter substância terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderentes a casca, estarem
isentos de umidade externa anormal, aroma
e sabor estranhos e livres de resíduos de
fertilizantes.

300,00 KG CEASA CEASA R$ 4,82 R$1.446,00

2 ABACAXI PEROLA A: 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.

800,00 UN CEASA CEASA R$ 6,15 R$4.920,00

3 ABÓBORA MADURA TIPO 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
vegetais genuínos e sãos. Estar isento de
lesões provocadas mecanicamente e por
insetos ou doenças 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 isento de sujidades, parasitas e larvas.

1.500,00 KG CEASA CEASA R$ 2,95 R$4.425,00

4 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA : peso
médio 470g. 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
fotopatológicas 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

1.000,00 KG CEASA CEASA R$ 4,88 R$4.880,00
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Item Descrição Qtde Unidade Marca Modelo Preço Unitário Valor Total

6 ACELGA EXTRA: Parte verde das hortaliças,
de elevada qualidade, sem defeitos, com
folhas verdes, sem traços de descoloração,
turgescentes, firmes e bem desenvolvidas.
Devem apresentar coloração e tamanho
uniforme e típicos da variedade, assim como
manter a conformação e aparência. As
verduras próprias para o consumo devendo
estar frescas e isentas de insetos e
enfermidades e de danos por eles
provocados, estarem livres de folhas
externas sujas de terra aderente; estarem
isentas de umidade externa anormal, odor 9 /
30 e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverá
obedecer a legislação vigente.

700,00 UN CEASA CEASA R$ 7,88 R$5.516,00

10 ALFACE CRESPA EXTRA PCT COM 2 PÉS
DE ALFACE PCT. Parte verde das hortaliças,
de elevada qualidade, sem defeitos, com
folhas verdes, sem traços de descoloração,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas. Devem apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor,
típicos da variedade. Nada que altere a sua
conformação e aparência típica. As verduras
próprias para o consumo devem ser
procedentes de espécimes vegetais
genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas
dos raios solares, estarem livres de insetos e
enfermidades assim como de danos por eles
provocados; estarem livres de folhas
externas sujas e de terra aderente; estarem
isentas de umidade externa anormal, odor e
sabor estranhos. Quanto às características
microbiológicas, as verduras deverão
obedecer aos padrões impostos pela
legislação vigente. Não apresentar parasitas
e larvas.

2.000,00 PCT CEASA CEASA R$ 4,45 R$8.900,00

11 ALHO TIPO 6: peso médio 40g. 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
chochos ou brotados. Características gerais:
deverá estar livre de enfermidades, insetos
ou parasitas, umidade, terra e de resíduos de
fertilizantes . Quanto às características
microbiológicas, deverá obedecer legislação
cabível.

2.000,00 KG CEASA CEASA R$ 19,90 R$39.800,00

19 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 CEASA CEASA R$ 6,25 R$6.250,00
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20 BANANA MAÇÃ: peso médio 95g. Originário
de planta sadia, destinado ao consumo in
natura , estar fresca, ter atingido o grau
máximo de tamanho, aroma, cor e sabor
característicos das variedades, com grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e armazenamento,
permanecendo adequadas para o consumo
mediato e imediato. Sem lesões provocadas
por insetos, doenças ou mecânicas , 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. Não
empedrada, tamanho médio e uniforme.

1.700,00 KG CEASA CEASA R$ 7,35 R$12.495,00

21 BANANA NANICA: Climatizada peso médio
160g., 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 o consumo 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.

400,00 KG CEASA CEASA R$ 5,65 R$2.260,00

22 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.

6.000,00 KG CEASA CEASA R$ 5,79 R$34.740,00

23 BATATA BENEFICIADA: Lisa Especial:
Tamanho uniforme. Tubérculo de qualidade e
sem defeitos, suficientemente desenvolvidos,
com aspecto, aroma e sabor típicos da
variedade, beneficiada e classificada com
uniformidade no tamanho e cor, ser de
colheita recente. Isentas de rachaduras,
perfurações, cortes ou lesões mecanicas ou
provocadas por pragas ou doenças. Deve
estar livre de sujidades , terra e resíduos de
fertilizantes aderentes à casca, não podendo
apresentar odores e sabores estranhos. Sua
polpa deverá estar intacta e na cor
característica. Quanto as características
microbiológicas deve obedecer a legislação
vigente

3.000,00 KG CEASA CEASA R$ 4,32 R$12.960,00

24 BATATA DOCE AMARELA Extra AA: Quando
constituída por legumes de elevada
qualidade, suficientemente desenvolvidos.
Devem apresentar coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade. Não são
permitidos nos legumes defeitos que alterem
a sua conformação e aparência.

350,00 KG CEASA CEASA R$ 4,89 R$1.711,50

26 BERINJELA Extra AA: Quando constituída
por legumes de elevada qualidade,
suficientemente desenvolvidos. Devem
apresentar coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade. Não são permitidos nos
legumes defeitos que alterem a sua
conformação e aparência.

200,00 KG CEASA CEASA R$ 6,32 R$1.264,00
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27 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.

800,00 KG CEASA CEASA R$ 5,37 R$4.296,00

31 Brócolis Extra: É a parte geralmente verde
das hortaliças, utilizada como alimento em
seu estado natural. Esta classe será
constituída por brócolis de ótima qualidade,
sem defeitos, com folhas verdes sem traços
de descoloração turgescente,intactas, firmes
e bem desenvolvidas. Deverão apresentar
coloração e tamanhos uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas
verduras que afetem a sua conformação e a
sua aparência. Devem apresentar coloração
e tamanhos uniformes e típicos da variedade,
assim como manter a conformação e
aparência. As verduras próprias para o
consumo devendo estar frescas e isentas de
insetos e enfermidades e de danos por eles
provocados, estarem livres de folhas
externas sujas de terra aderente; estarem
isentas de umidade externa anormal, odor e
sabor estranhos. Quanto às características
microbiológicas, devera obedecer a
legislação vigente.

400,00 KG CEASA CEASA R$ 7,69 R$3.076,00

37 CARA EXTRA A TUBÉCULO LIMPO DE
ELEVADA QUALIDADE,SELECIONADOS E
SEM DEFEITOS,SUFICIENTEMENTE
DESENVOLVIDOS,COM ASPECTO,AROMA
E SABOR TÍPICOS DE VARIEDADE COM
UNIFORMIDADES NO TAMANHO E
COR.NÃO SÃO PERMITIDAS
ACHADURAS,PERFURAÇÕES,CORTES E
LESÕES MECÂNICAS OU PROVOCADAS
POR INSETOS OU DOENÇAS.DEVE
ESTAR LIVRE DE SUJIDADES,TERRA OU
RESÍDUO DE FERTILIZANTE ADERENTE Á
CASCA.AUSÊNCIA DO ODOR E
SABORMICROBIOLÓGICAS DEVE
OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DE
ACORDO COM A RESOLUÇAO 12/78
CNNPA.

300,00 KG CEASA CEASA R$ 5,40 R$1.620,00

44 CEBOLA - Sem defeito, suficientemente
desenvolvida, com aspecto e sabor típicos da
variedade e uniformidade no tamanho e cor.
Não serão permitidos 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.

3.500,00 KG CEASA CEASA R$ 5,49 R$19.215,00
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45 CENOURA EXTRA AA - (tamanho entre 22 a
26 cm): 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 para o 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. Quanto as características
microbiológicas os tubérculos devem
obedecer aos padrões da ANVISA. Quanto
às características microscópicas não deverá
apresentar sujidades, parasitos e larvas.

3.500,00 KG CEASA CEASA R$ 3,74 R$13.090,00

47 CHEIRO VERDE 1.000,00 PCT CEASA CEASA R$ 2,97 R$2.970,00

48 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. CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS: 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.

800,00 KG CEASA CEASA R$ 3,89 R$3.112,00

51 COUVE MANTEIGA EXTRA: Parte verde das
hortaliças, de elevada qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, hidratadas, sem
traços de descoloração, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem
apresentar aroma, coloração e tamanhos
uniformes e típicos da variedade. Não são
permitidos defeitos nas verduras que lhe
alterem a sua conformação e aparência. As
verduras próprias para o consumo devem ser
procedentes de vegetais genuínos e sãos,
serem frescas, abrigadas dos raios solares,
estarem livres de insetos e enfermidades
assim como seus danos, estarem isentas de
umidade externa anormal, odor e sabor
estranhos. Quanto às características
microbiológicas, as verduras deverão
obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. Totalmente livres de sujidades e
parasitas.

600,00 PCT CEASA CEASA R$ 3,99 R$2.394,00

52 COUVE-FLOR EXTRA: Parte da flor da
hortaliça, de elevada qualidade, sem
defeitos, hidratadas, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes
e bem desenvolvidas. Devem apresentar
aroma, coloração e tamanhos uniformes e
típicos da variedade. Não são permitidos
defeitos nas verduras que lhe alterem a sua
conformação e aparência. As verduras
próprias para o consumo devem ser
procedentes de vegetais genuínos e sãos,
serem frescas, abrigadas dos raios solares,
estarem livres de insetos e enfermidades
assim como seus danos, estar isentas de
umidade externa anormal, odor e sabor
estranhos. Quanto às características
microbiológicas, as verduras deverão
obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. Totalmente livres de sujidades e
parasitas.

200,00 KG CEASA CEASA R$ 10,84 R$2.168,00



23/04/2021 LICITANET - Ata de Registro de Preço

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/21448/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_219593837.html 6/9

Item Descrição Qtde Unidade Marca Modelo Preço Unitário Valor Total

57 ESPINAFRE EXTRA - Parte verde das
hortaliças, de elevada qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem
descoloração, turgescentes, intactas, firmes
e bem desenvolvidas. Devem apresentar cor,
aroma, sabor e tamanho uniformes típicos da
variedade. Não são permitidos defeitos nas
verduras que lhe alterem aparência. As
verduras próprias para o consumo devem ser
procedentes de vegetais genuínos e sãos,
serem frescas, abrigadas dos raios solares,
apresentarem grau de desenvolvimento ideal
no tamanho , aroma e cor , estarem livres de
insetos e enfermidades, assim como seus
danos, estarem livres de folhas sujas, terra
aderente ou parasitas. Isentas de umidade
externa anormal, odor e sabor estranhos.
Características microbiológicas, conforme
padrões estabelecidos pela ANVISA.

300,00 PCT CEASA CEASA R$ 7,50 R$2.250,00

75 INHAME EXTRA A :Tubérculo limpo 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, cortes e
lesões 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.

200,00 KG CEASA CEASA R$ 4,69 R$938,00

78 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.

5.000,00 KG CEASA CEASA R$ 4,19 R$20.950,00

84 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.

900,00 KG CEASA CEASA R$ 4,84 R$4.356,00

86 MAÇÃ ARGENTINA - 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
próprios da variedades, 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 física,
mecânica ou por insetos e doenças que
afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, estarem isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme,.
Padrões ANVISA

500,00 KG CEASA CEASA R$ 10,59 R$5.295,00
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87 MAÇA GALA 165 - 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.

3.000,00 KG CEASA CEASA R$ 8,84 R$26.520,00

91 MAMÃO FORMOSA A - Procedente de
planta sadia, destinado ao consumo in natura
, devendo se apresentar fresca, ter atingido o
grau ideal de tamanho, aroma, cor esabor
próprio da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para oconsumo
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 padrões ANVISA

1.500,00 KG CEASA CEASA R$ 5,94 R$8.910,00

92 MANDIOCA IN NATURA DESCASCADA,
PICADA E EMBALADA
CONGELADA/RESFRIADA: Raiz de elevada
qualidade e sem defeitos, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto, aroma, sabor e
cor da polpa típicos da variedade, com
uniformidade no tamanho e cor. Embalagem
de 500g a 1 kg. Obedecer aos padrões da
legislação vigente. Prazo de validade se
resfriada: 07 dias Prazo de fabricação se
resfriada: O produto não poderá ter data de
fabricação anterior a 02 dias da data da
entrega. Prazo de validade se congelada: 12
meses. Prazo de fabricação se congelada: O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 60 dias da data da entrega.

2.000,00 KG CEASA CEASA R$ 5,69 R$11.380,00

93 MANGA PALMER: Procedente de planta
sadia, destinado ao consumo innatura ,
devendo se apresentar fresca, ter atingido o
grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor
próprios das variedades, apresentarem grau
de maturação tal quelhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para oconsumo
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 a padrões ANVISA

300,00 KG CEASA CEASA R$ 7,86 R$2.358,00

96 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.

1.000,00 KG CEASA CEASA R$ 2,49 R$2.490,00
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97 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

300,00 KG CEASA CEASA R$ 8,69 R$2.607,00

108 MORANGO - Morango 1 KG tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem
desenvolvido; com polpa firme e intacta;
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem
danos físicos ou mecânicos oriundos do
manuseio ou transporte; e suas condições
devem atender aos padrões ANVISA.

100,00 BJ CEASA CEASA R$ 10,29 R$1.029,00

119 PEPINO CAIPIRA Extra AA: Produto de
elevada qualidade, suficientemente
desenvolvidos. Próprios para o consumo,
procedentes de plantas genuínas e sadias,
apresentarem grau ideal de uniformidade e
desenvolvimento quanto ao tamanho, aroma,
cor esabor que são próprios da variedade.
Estarem livres de enfermidades e lesão de
origem mecânica ou produzida por insetos ou
doenças. Isentos de terra, produtos químicos
e corpos estranhos aderentes na casca, não
estar desidratado, com ferimento, com
podridão. Sem umidade externa anormal,
odor e sabor estranhos. CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS: De acordo com a
legislação vigente. Estarem isentos de
sujidades, parasitas e larvas.

400,00 KG CEASA CEASA R$ 4,69 R$1.876,00

135 QUIABO LISO EXTRA AA: Produto de
elevada qualidade, Devem apresentar grau
ideal de uniformidade e desenvolvimento
quanto a coloração , tamanho, aroma 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 ou doenças. Estarem livres de
sujidades, produtos químicos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderentes na
casca. Qualidade sanitária CONFORME
LEGISLAÇÃO ANVISA.

200,00 KG CEASA CEASA R$ 7,39 R$1.478,00

137 REPOLHO ROXO Extra: Hortaliças de
elevada qualidade, suficientemente
desenvolvidas, compactas e firmes. É
indispensável uniformidade na coloração,
tamanho e conformação. Próprias para o
consumo, devendo ser procedentes de
culturas sadias, serem de colheita recente,
apresentando grau ideal no desenvolvimento
do tamanho, aroma , cor e sabor que são
próprios da variedade. Estarem livres de
terra, resíduo de fertilizantes ou produtos
químicos aderente nas folhas. Isentas de
umidade externa anormal, odor e sabor
estranho. CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS : conforme legislação
vigente. Ausência de sujidades, parasitas e
larvas.

300,00 KG CEASA CEASA R$ 3,45 R$1.035,00
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138 REPOLHO VERDE - Hortaliças de elevada
qualidade, suficientemente
desenvolvidas,compactas e firmes. É
indispensável uniformidade na coloração,
tamanho e conformação. Próprias para o
consumo, devendo ser procedentes de
culturas sadias, seremde colheita recente,
apresentando grau ideal no desenvolvimento
do tamanho, aroma, cor e sabor que são
próprios da variedade. Estarem livres de
terra, resíduodefertilizantes ou produtos
químicos aderente nas folhas. Isentam de
umidade externa anormal, odor e sabor
estranho. CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS: conformelegislação
vigente. Ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

1.500,00 KG CEASA CEASA R$ 3,45 R$5.175,00

146 TOMATE MADURO EXTRA AA: 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,
estarem isentos 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.

6.000,00 KG CEASA CEASA R$ 7,46 R$44.760,00

148 UVA ITÁLIA; EXTRA A; TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO
SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA;
COM POLPA INTACTA E FIRME E INTACTA;
SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS
ORIUNDOS DO MANUSEIO E
TRANSPORTE; ISENTOS DE SUJIDADES
PARASITAS E LARVAS, E SUAS
CONDIÇÕES DEVEM ATENDER AOS
PADRÕES ANVISA.

300,00 KG CEASA CEASA R$ 10,64 R$3.192,00

149 VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA AA:
Elevada qualidade, bem desenvolvidas,
compactas e firmes. É indispensável
uniformidade na coloração, tamanho e
conformação. Próprias para o uso na
culinária, devendo ser procedentes de
vegetais genuínos e sadios, serem frescas,
de colheita recente , abrigadas dos raios
solares e apresentar um estágio ideal de
desenvolvimento quanto ao tamanho, aroma
, cor, sabor (maturação). Estarem livres de
terra aderente, assim como sujidades,
parasitas e larvas. Ausência de umidade
externa anormal, odores e sabores
estranhos, resíduo de fertilizantes ou
produtos químicos aderentes à casca.

500,00 KG CEASA CEASA R$ 10,39 R$5.195,00

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 24/04/2022 , a contar do dia 23/04/2021 .

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