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DISPENSA DE LICITAÇÃO
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28/2017

21/08/2017

Folha:  1/6

Item

1 800,000

Quantidade

KG

Unid

ABOBRINHA: Fruto fresco e com grau de 

Especificação

________

Marca

2,8900

Preço Unit. Máximo

2.312,0000

Total Preço Máximo

maturação incompleto com sementes em 

formação. Apresentar odor agradável, 

consistência firme, casca com brilho 

natural, sem defeitos e danos físicos ou 

mecânicos causados pelo manuseio e 

transporte. A entrega do produto deverá 

ser realizada em caixa plástica 

retornável, e preferencialmente no dia 

da colheita. (5039070)

2 3500,000 UN ALFACE: Com folhas firmes, viçosas e de ________ 2,8200 9.870,0000

cor verde brilhante, de tamanho uniforme 

e típico da variedade, sem lesões por 

fito-parasitas, e sem terra aderida à 

superfície, sem defeitos e danos físicos 

ou mecânicos causados pelo manuseio e 

transporte. A entrega do produto deverá 

ser realizada em caixa plástica 

retornável, e preferencialmente no dia 

da colheita (5039071)

3 6000,000 KG BATATA INGLESA: lisa e lavada de ________ 2,2300 13.380,0000

primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, fresca, compacta e firme, sem 

lesões de rachaduras e cortes, sem ��danos físicos oriundos de manuseio e 

transporte, devendo ser bem desenvolvida,

 de colheita recente (5039073)

4 2500,000 KG BOLACHA CASEIRA: com adição de amido de ________ 23,8600 59.650,0000

milho ou coco ou farinha de milho ou 

polvilho ou araruta, etc., embalagem de 

1 kg. (5039075)

5 1000,000 KG CAQUI: Frutos com peso médio de 140g ________ 4,4400 4.440,0000

(cento e quarenta gramas), 

acondicionados em caixas, destinado ao 

consumo "in natura", sem cica, com 

aparência 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 e o transporte. 

Não estarem danificados por quaisquer 

lesões de origem mecânica ou 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 aparentes de 

caldas ou agrotóxicos. Tamanho médio e 

uniforme. (5039077)
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6 3000,000 KG CEBOLA DE CABEÇA: com grau médio de ________ 3,4500 10.350,0000

amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida, graúda, isenta de 

enfermidades, sujidades, parasitas e 

larvas. (5039078)

7 500,000 Mç CEBOLINHA: Planta colhida inteira ________ 1,9900 995,0000

(folhas e raízes), com folhas verdes e 

aspecto fresco, cilíndricas, coloração 

uniforme, firme e bem desenvolvida, sem 

deformidades, sem lesão ou podridão 

causada por fito-parasitas. A entrega do 

produto deverá ser realizada em caixa 

plástica retornável, e preferencialmente 

no dia da colheita (5039079)

8 640,000 KG RASPA DE MAÇA: raspa de maçã para chá, ________ 25,9000 16.576,0000

secas a sombra, livres de humidade, 

embalado em pacotes de 1 kg (5039081)

9 600,000 KG CHUCHU: fruto com tamanho e coloração ________ 2,3200 1.392,0000

uniformes, tenro, firme, com brilho 

natural, sem manchas, lesões, ou 

podridão causadas por fito-parasitas, 

sem danos físicos ou mecânicos causados 

pelo manuseio e transporte. A entrega do 

produto deverá ser realizada em caixa 

plástica retornável, e preferencialmente 

no dia da colheita. (5039082)

10 800,000 KG COUVE (folha picadas): Folhas inteiras ________ 2,7500 2.200,0000

bem desenvolvidas, firme, tamanho médio, 

talo verde ou roxo, coloração uniforme e 

sem manchas ou lesões ou podridão 

causadas por fito-parasitas, limpas, sem 

danos físicos ou mecânicos causados pelo 

manuseio e transporte. A entrega do 

produto deverá ser realizada em caixa 

plástica retornável, e preferencialmente 

no dia da colheita. (5039083)

11 500,000 KG ERVILHA VERDE: descascada, in natura, ________ 11,4700 5.735,0000

livre de fermentação, aparência grãos 

inteiros, não esmagados, cor cheiro e 

sabor próprios. (5039086)

12 300,000 KG FEIJÃO DE VAGEM: vagem com tamanho e ________ 4,4100 1.323,0000

coloração uniformes, tenro, firme, com 

brilho natural, sem manchas, lesões ou 

podridão causadas por fito-parasitas, 

sem danos físicos ou mecânicos causados 

pelo manuseio e transporte. A entrega do 

produto deverá ser realizada em caixa 

plástica retornável e preferencialmente 

no dia da colheita. (5041981)

13 5000,000 KG FEIJÃO: Classe preto, sem sujeiras e ________ 4,5800 22.900,0000

corpos estranhos. O rótulo deverá conter 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade 
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do produto. O produto apresentará 

validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Embalagem 

envasada de 1 ou 5 kg (cinco quilos). 

(5039087)

14 1200,000 KG TOMATE: Fruto colhido com maturação ________ 5,1300 6.156,0000

completa, selecionado tipo extra AA, 

coloração vermelho intenso, brilhante e 

uniforme, polpa espessa, firme, sem 

manchas e lesão de fito-parasitas ou 

fundo-preto, sem danos físicos ou 

mecânicos causados pelo manuseio e 

transporte. A entrega do produto deverá 

ser realizada em caixa plástica 

retornável, e preferencialmente no dia 

da colheita (5039091)

15 1500,000 KG MAÇÃ GALA OU FUJI: nova de 1ª qualidade, ________ 4,1900 6.285,0000

aroma sabor da espécie, sem ferimentos, 

firmes, tenras e com brilho, com grau de 

maturação adequado para servir. (5039094)

16 3000,000 KG MORANGA JAPONESA, grande selecionada ________ 1,2500 3.750,0000

fresca, de ótima qualidade, compacta, 

firme, coloração uniforme, aroma, cor, 

típicos da espécie, em perfeito estado 

de desenvolvimento. não serão permitidos 

danos que lhe alterem a conformação e a 

aparência. necessita estar isenta de 

sujidades, parasitas, rachaduras, cortes 

e perfurações (5039095)

17 600,000 KG MORANGO: selecionado de 1ª qualidade, ________ 6,3900 3.834,0000

grau médio de amadurecimento, 

características de cultivo bem definidas,

 bem formadas e em perfeitas condições 

de conservação e maturação, medindo 

entre 30 e 50 mm (5039096)

18 3500,000 KG PÃO CASEIRO: com farinha de trigo ou ________ 5,2900 18.515,0000

milho, em embalagem plá (5039097)

19 600,000 KG PINHÃO: descascado pré-cozido e moído, ________ 30,3200 18.192,0000

em embalagem de 1 kg. (5039098)

20 1200,000 UN REPOLHO: Folhas formadas ( "cabeça"), ________ 3,2400 3.888,0000

compacta e consistente ao toque, cortada 

próximo a superfície do solo, globular-

achatados, tamanho e coloração verde 

claro uniformes, sem manchas ou lesão de 

fito-parasitas, sem danos físicos ou 

mecânicos causados pelo manuseio e 

transportes. A entrega do produto deverá 

ser realizada em caixa plástica 

retornável, e preferencialmente no dia 

da colheita. (5039099)

21 600,000 KG PEPINO: fruto com tamanho e coloração ________ 4,6900 2.814,0000

uniformes, tenro, firme, com brilho 

natural, sem manchas, lesões ou podridão 

causadas por fito-parasitas, sem danos 

físicos ou mecânicos causados pelo 

manuseio e transporte. A entrega do 
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produto deverá ser realizada em caixa 

plástica retornável, e preferencialmente 

no dia da colheita. (5041982)

22 200,000 KG ABOBRINHA: Fruto fresco e com grau de ________ 3,7600 752,0000

maturação incompleto com sementes em 

formação. Apresentar odor agradável, 

consistência firme, casca com brilho 

natural, sem defeitos e danos físicos ou 

mecânicos causados pelo manuseio e 

transporte. A entrega do produto deverá 

ser realizada em caixa plástica 

retornável, e preferencialmente no dia 

da colheita - PRODUTO ORGÂNICO (5039101)

23 1000,000 UN ALFACE: Com folhas firmes, viçosas e de ________ 3,6700 3.670,0000

cor verde brilhante, de tamanho uniforme 

e típico da variedade, sem lesões por 

fito-parasitas, e sem terra aderida à 

superfície, sem defeitos e danos físicos 

ou mecânicos causados pelo manuseio e 

transporte. A entrega do produto deverá 

ser realizada em caixa plástica 

retornável, e preferencialmente no dia 

da colheita - PRODUTO ORGÂNICO (5039102)

24 1000,000 KG BATATA INGLESA: lisa e lavada de ________ 2,9000 2.900,0000

primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, fresca, compacta e firme, sem 

lesões de rachaduras e cortes, sem ��danos físicos oriundos de manuseio e 

transporte, devendo ser bem desenvolvida,

 de colheita recente - PRODUTO ORGÂNICO 

(5039103)

25 300,000 KG CAQUI: Frutos com peso médio de 140g ________ 5,7700 1.731,0000

(cento e quarenta gramas), 

acondicionados em caixas, destinado ao 

consumo "in natura", sem cica, com 

aparência 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 e o transporte. 

Não estarem danificados por quaisquer 

lesões de origem mecânica ou 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 aparentes de 

caldas ou agrotóxicos. Tamanho médio e 

uniforme - PRODUTO ORGÂNICO (5039106)

26 500,000 KG CEBOLA DE CABEÇA: com grau médio de ________ 4,4900 2.245,0000

amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida, graúda, isenta de 
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enfermidades, sujidades, parasitas e 

larvas - PRODUTO ORGÂNICO (5039107)

27 400,000 Mç CEBOLINHA: Planta colhida inteira ________ 2,5900 1.036,0000

(folhas e raízes), com folhas verdes e 

aspecto fresco, cilíndricas, coloração 

uniforme, firme e bem desenvolvida, sem 

deformidades, sem lesão ou podridão 

causada por fito-parasitas. A entrega do 

produto deverá ser realizada em caixa 

plástica retornável, e preferencialmente 

no dia da colheita - PRODUTO ORGÂNICO 

(5039108)

28 400,000 KG COUVE (folha): Folhas inteiras bem ________ 3,5800 1.432,0000

desenvolvidas, firme, tamanho médio, 

talo verde ou roxo, coloração uniforme e 

sem manchas ou lesões ou podridão 

causadas por fito-parasitas, limpas, sem 

danos físicos ou mecânicos causados pelo 

manuseio e transporte. A entrega do 

produto deverá ser realizada em caixa 

plástica retornável, e preferencialmente 

no dia da colheita - PRODUTO ORGÂNICO 

(5039111)

29 500,000 KG MAÇÃ GALA OU FUJI: nova de 1ª qualidade, ________ 5,4500 2.725,0000

aroma sabor da espécie, sem ferimentos, 

firmes, tenras e com brilho, com grau de 

maturação adequado para servir - PRODUTO 

ORGÂNICO (5039113)

30 1000,000 KG MORANGA JAPONESA, grande selecionada ________ 1,6300 1.630,0000

fresca, de ótima qualidade, compacta, 

firme, coloração uniforme, aroma, cor, 

típicos da espécie, em perfeito estado 

de desenvolvimento. não serão permitidos 

danos que lhe alterem a conformação e a 

aparência. necessita estar isenta de 

sujidades, parasitas, rachaduras, cortes 

e perfurações - PRODUTOS ORGÂNICOS 

(5039114)

31 500,000 KG MORANGO: selecionado de 1ª qualidade, ________ 8,3100 4.155,0000

grau médio de amadurecimento, 

características de cultivo bem definidas,

 bem formadas e em perfeitas condições 

de conservação e maturação, medindo 

entre 30 e 50 mm - PRODUTO ORGÂNICO 

(5039115)

32 500,000 UN REPOLHO: Folhas formadas ( "cabeça"), ________ 4,2100 2.105,0000

compacta e consistente ao toque, cortada 

próximo a superfície do solo, globular-

achatados, tamanho e coloração verde 

claro uniformes, sem manchas ou lesão de 

fito-parasitas, sem danos físicos ou 

mecânicos causados pelo manuseio e 

transportes. A entrega do produto deverá 

ser realizada em caixa plástica 

retornável, e preferencialmente no dia 
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da colheita - PRODUTO ORGÂNICO (5039116)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 238.938,0000


