
TOTAL DO PROCESSO:   44.556,20

Item: 1

Descrição: ÁBOBRINHA, in natura, de 1ª qualidade. Abobrinha Extra AA, deverá ser procedente de espécimes, 
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 
que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes, mofos e partes podres. 
Acondicionada em embalagem saco do tipo nylon pesando aproximadamente 1kg;

Quantidade: 500 Valor Unit.: 5,80

Unidade: Kg

Total Item: 2.900,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 2.900,00LOTE 1 5,80Num: 034

Item: 1

Descrição: AIPIM: Aipim descascado: branco, 1ª qualidade, descascado, lavado, cortado em pedaços, congelado, em 
embalagens de plástico resistente, sem rupturas, transparente, de 1kg. Sem rupturas ou defeitos, não fibroso, livre de 
terra e corpos estranhos. Não deverá apresentar odor forte e intenso (não característico do produto), além de coloração 
anormal (branca com pontos amarelo escuro e/ou marrom).

Quantidade: 200 Valor Unit.: 3,90

Unidade: Kg

Total Item: 780,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 780,00LOTE 2 3,90Num: 069

Item: 1

Descrição: BANANA PACOVAN, in natura, de 1ª qualidade, em pencas, fresca, grau máximo de tamanho, 
apresentando grau médio de maturação. Cor característica. Sem lesões, sem manchas, ausência de resíduos, terrosos, 
sujidades, parasitas e larvas. Deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o 
grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes 
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência, a polpa e o pedúnculo quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes. Não serão permitidos 
manchas ou defeitos na casca, íntegra, tamanho uniforme, não madura. Deverá está acondicionada em embalagem do 
tipo nylon com o peso expresso de aproximadamente 1kg;

Quantidade: 500 Valor Unit.: 5,40

Unidade: Kg

Total Item: 2.700,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 2.700,00LOTE 3 5,40Num: 059

Item: 1

Descrição: BATATA DOCE; in natura, Batata doce de primeira, fresca, compacta e firme. Sem lesões de origem físicas 
ou mecânicas, rachaduras e cortes. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada 
em sacos do tipo nylon pesando aproximadamente 50kg.

Quantidade: 450 Valor Unit.: 3,90

Unidade: Kg

Total Item: 1.755,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 1.755,00LOTE 4 3,90Num: 042

Item: 1 Unidade: Kg Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 3.540,00LOTE 5 5,90Num: 039
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Descrição: BATATINHA, in natura, Batatinha de primeira, fresca, integra, compacta e firme. Sem lesões de origem 
físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida. 
Acondicionada em sacos pesando aproximadamente 50kg.

Quantidade: 600 Valor Unit.: 5,90 Total Item: 3.540,00

Item: 1

Descrição: CEBOLA TIPO PÊRA, in natura, de 1ª qualidade, produto fresco, bulbos de tamanho médio, com casca 
compacta, firme, sem rupturas, lesões de origem física e mecânica. Coloração amarelo dourado. Deve estar isentos de 
sujidades, parasitas e larvas e brotamento. Peso entre 0,18 a 0,2 kg a unidade. Tamanho e coloração uniformes 
devendo ser bem desenvolvida, íntegra. Acondicionada em saco tipo nylon na cor amarela ou rocha pesando, 
aproximadamente 1kg.

Quantidade: 350 Valor Unit.: 4,90

Unidade: Kg

Total Item: 1.715,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 1.715,00LOTE 6 4,90Num: 085

Item: 1

Descrição: CENOURA EXTRA A TAMANHO MÉDIO, Cenoura in natura, 1a qualidade, fresca, com tamanho médio 
entre 10 a 17 cm de comprimento, coloração laranja intensa e com casca sã. Isenta de lesões, pigmentação verde ou 
roxa na parte superior, folhas, rachaduras, podridão, cortes na casca, terra, sujidades, parasitas e larvas. Peso entre 
0,070 a 0,140 kg a unidade. Embalagem de entrega em caixas plásticas resistentes e limpas, conforme a quantidade 
solicitada. Capacidade máxima da embalagem 20kg.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 6,90

Unidade: Kg

Total Item: 3.450,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 3.450,00LOTE 7 6,90Num: 003

Item: 1

Descrição: COENTRO VERDE FRESCO, in natura, 1a qualidade, fresco, com folhas firmes e verdes, em maços. Molho 
com tamanho médio de 50g, que deverá ser entre em embalagem em sacolas virgens de 1kg

Quantidade: 120 Valor Unit.: 12,95

Unidade: Kg

Total Item: 1.554,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 1.554,00LOTE 8 12,95Num: 012

Item: 1

Descrição: GOIABA, in natura, 1a qualidade. Fruta procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter 
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal 
que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar 
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. Capacidade máxima da 
embalagem 20kg.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 5,90

Unidade: Kg

Total Item: 2.950,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 2.950,00LOTE 9 5,90Num: 048

Item: 1

Descrição: LARANJA: in natura, de 1ª qualidade, fresca e firme, sem lesões e sem sinais de apodrecimento, sem 
manchas, sem sinais de estar murcha, ausência de resíduos terrosos, sujidades, parasitas e larvas. Peso: entre 0,12 kg 
a 0,15 kg a unidade. Capacidade máxima da embalagem 20kg.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 3,90

Unidade: Kg

Total Item: 1.950,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 1.950,00LOTE 10 3,90Num: 072

Item: 1 Unidade: Kg Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 1.475,00LOTE 12 2,95Num: 034
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Descrição: MAMÃO, in natura, de 1ª qualidade, maduro, com polpa firme e intacta, sem lesões, sem sinais de 
apodrecimento, sem manchas, ausência de resíduos terrosos, sujidades, parasitas e larvas. Sendo cada unidade 
envolta em papel. Deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser fresco, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita 
suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência e a polpa. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca, deverá ser entregue em embalagem 
pesando aproximadamente 10kg;

Quantidade: 500 Valor Unit.: 2,95 Total Item: 1.475,00

Item: 1

Descrição: MANGA, in natura, 1a qualidade, fresco, grau de maturação médio, coloração variada entre amarelo, laranja 
e vermelho. Polpa suculenta e doce, em alguns casos fibrosa. Isenta de lesões, machucados, sujidades, podridão, 
larvas e parasitas, deverá ser entregue em embalagem pesando aproximadamente 20kg;

Quantidade: 300 Valor Unit.: 4,45

Unidade: Kg

Total Item: 1.335,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 1.335,00LOTE 13 4,45Num: 015

Item: 1

Descrição: MARACUJÁ, in natura, 1a qualidade, maracujá extra AA fresco, de primeira, compacto e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvido. 
Isento de sujidades, parasitas e larvas, deverá ser entregue em embalagem pesando aproximadamente 20kg;

Quantidade: 450 Valor Unit.: 7,95

Unidade: Kg

Total Item: 3.577,50

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 3.577,50LOTE 14 7,95Num: 082

Item: 1

Descrição: PIMENTÃO VERDE, in natura, de 1ª qualidade, fresca e firme, sem lesões e sem sinais de apodrecimento, 
sem manchas, sem sinais de estar murcha, ausência de resíduos terrosos, sujidades, parasitas e larvas, deverá ser 
entregue em embalagem pesando aproximadamente 1kg;

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,95

Unidade: KG

Total Item: 990,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 990,00LOTE 15 4,95Num: 033

Item: 1

Descrição: TANGIRINA, Tangerina tipo pokan “in natura”, de primeira qualidade. Fresca, com grau de maturidade de 
80%, intacta, livre de rachaduras, cortes e esmagamento. Isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, 1 unidade pesa aproximadamente 210g, 
Acondicionada em caixas ou sacos de 25 kg aproximadamente.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 5,95

Unidade: Kg

Total Item: 1.190,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 1.190,00LOTE 16 5,95Num: 056

Item: 1

Descrição: TOMATE, in natura, tipo salada, 1a qualidade, fresco, limpos, íntegros, tamanho médio, grau médio de 
maturação, casca sã, polpa firme e intacta, coloração vermelha. Isento de terra, sujidades, podridão, rachaduras, 
parasitas e larvas, lesões, dano e manchas. Peso entre 0,07 a 1,2 kg. Produto com tamanho médio, maduro mas não 
amolecido, no ponto para preparo de molhos, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração 
uniforme e brilho. Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como podridão, dano, 
murcho, imaturo, passado e feridas. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. produto deverá estar de acordo com a legislação 
vigente, deverá ser entregue em embalagem pesando aproximadamente 20kg;

Quantidade: 500 Valor Unit.: 6,95

Unidade: Kg

Total Item: 3.475,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 3.475,00LOTE 17 6,95Num: 002

Quant.: 1 Total: 130,00LOTE 18 1,30Num: 078
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Item: 1

Descrição: PEPINO, in natura, 1a qualidade, fresco, pepino inteiro, doce e suculento, limpo, consistência firme e grau 
médio de maturação. Isento de lesões, danos, rachaduras, terra, podridão, larvas e parasitas. Peso entre 1,0 kg a 3,0 
kg a unidade.

Quantidade: 100 Valor Unit.: 1,30

Unidade: Und

Total Item: 130,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Item: 1

Descrição: BETERRABA, in natura, 1a qualidade, fresca. Deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e 
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações, cortes na casca, mofos e partes podres. deverá ser 
entregue em embalagem pesando aproximadamente 20kg;

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,45

Unidade: Kg

Total Item: 890,00

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 890,00LOTE 19 4,45Num: 052

Item: 1

Descrição: PIMENTINHA, in natura, de 1ª qualidade, fresca e firme, sem lesões e sem sinais de apodrecimento, sem 
manchas, sem sinais de estar murcha, ausência de resíduos terrosos, sujidades, parasitas e larvas, deverá ser 
entregue em embalagem pesando aproximadamente 1kg;

Quantidade: 30 Valor Unit.: 9,99

Unidade: Kg

Total Item: 299,70

Marca: IN NATURA Modelo: CEASA

Quant.: 1 Total: 299,70LOTE 22 9,99Num: 082

Item: 1

Descrição: MAÇÃ, in natura, maçã fresca, de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Com polpa 
firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa anormal. Isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Entregue em caixa de papelão lacrada com aproximadamente 120 
unidades cada, pesando aproximadamente 18 kg.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 7,50

Unidade: Kg

Total Item: 3.750,00

Marca: VERDURÃO SANTA 
BARBARA

Modelo: 

Quant.: 1 Total: 3.750,00LOTE 11 7,50Num: 026

Item: 1

Descrição: REPOLHO COMUM, in natura, 1a qualidade, fresco, firmes, cabeças fechadas com as folhas externas 
principais e coloração uniforme. Isento de ferimentos, folhas amareladas, manchas, terra, sujidades, parasitas e larvas. 
O repolho deve ser verde tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme, 
livres de terra nas folhas externas. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua formação e a sua 
aparência, estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Peso entre 1,5 kg a 3,0 kg a unidade.

Quantidade: 100 Valor Unit.: 5,00

Unidade: UND

Total Item: 500,00

Marca: VERDURÃO SANTA 
BARBARA

Modelo: 

Quant.: 1 Total: 500,00LOTE 20 5,00Num: 033

Item: 1 Unidade: UND Marca: VERDURÃO SANTA 
BARBARA

Modelo: 

Quant.: 1 Total: 1.250,00LOTE 21 5,00Num: 079

DEOCLECIO INACIO GOMES 23905271400 28.632.133/0001-08 7.900,00
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Descrição: MELANCIA, in natura, 1a qualidade, fresco. Melancia graúda redonda. Deverá ser procedente de espécimes 
vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, 
apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidos manchas ou 
defeitos na casca. Peso entre 3,0 kg a 5,0kg a unidade.

Quantidade: 250 Valor Unit.: 5,00 Total Item: 1.250,00

Item: 1

Descrição: ALFACE, in natura, de 1ª qualidade, fresca, com folhas firmes e verdes, em maços. Molho com tamanho 
médio de 150g, embalagem em sacolas virgens pesando aproximadamente 1kg;

Quantidade: 200 Valor Unit.: 5,00

Unidade: Kg

Total Item: 1.000,00

Marca: VERDURÃO SANTA 
BARBARA

Modelo: 

Quant.: 1 Total: 1.000,00LOTE 23 5,00Num: 061

Item: 1

Descrição: MELÃO, in natura, de 1ª qualidade, fresca, apresentando grau maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar 
intactos e limpos. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas

Quantidade: 350 Valor Unit.: 4,00

Unidade: Kg

Total Item: 1.400,00

Marca: VERDURÃO SANTA 
BARBARA

Modelo: 

Quant.: 1 Total: 1.400,00LOTE 24 4,00Num: 042

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO   MARIA VENERADA SOUZA RODRIGUES

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO   MARIA NATALIA LEANDRO ALENCAR
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