
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

1 5.077 kg

Abóbora madura: de 1ª qualidade, tipo menina, isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. De

colheita recente.

1,40R$              7.107,80R$              CEASA

9 3.826 kg

Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional, firme e intacto, sem

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvido, isento de sujividades. De colheita recente.

14,80R$            56.624,80R$            CEASA

10 1.275 kg

Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional, firme e intacto, sem

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvido, isento de sujividades. De colheita recente.

14,80R$            18.870,00R$            CEASA

14 9.926 kg

Batata inglesa: de 1º qualidade, inteira, de colheita recente, livre de

parasitos e larvas, sem umidade anormal, isenta de odor e sabor

estranhos.

1,80R$              17.866,80R$            CEASA

26 11.883 kg
Cebola: de 1ª qualidade, média, intactas e firmes. De colheita

recente.
1,80R$              21.389,40R$            CEASA
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27 10.334 kg

Chuchu: de 1º qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de

enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte. De colheita recente.

1,24R$              12.814,16R$            CEASA

42 36.045 kg
Laranja pera: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado

para o consumo. De colheita recente.
1,59R$              57.311,55R$            CEASA

51 3.834 kg
Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem manchas, com cor, odor e sabor

característicos. De colheita recente.
2,40R$              9.201,60R$              CEASA

52 27.034 kg

Maça nacional vermelha: de 1ª qualidade, pesando em média 120

grs cada, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para o

consumo. Isenta de sujividades, parasitas e larvas, sem umidade

externa anormal, com sabor e odor característicos. De colheita

recente.

3,18R$              85.968,12R$            CEASA

53 9.011 kg

Maça nacional vermelha: de 1ª qualidade, pesando em média 120

grs cada, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para o

consumo. Isenta de sujividades, parasitas e larvas, sem umidade

externa anormal, com sabor e odor característicos. De colheita

recente.

3,18R$              28.654,98R$            CEASA

57 27.034 kg

Mamão formoso: de 1ª qualidade, no ponto de maturação

adequado para o consumo, inteiro, isento de lesões e sujividades.

De colheita recente.

1,95R$              52.716,30R$            CEASA

58 9.011 kg

Mamão formoso: de 1ª qualidade, no ponto de maturação

adequado para o consumo, inteiro, isento de lesões e sujividades.

De colheita recente.

1,95R$              17.571,45R$            CEASA
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60 19.241 kg

Melancia: de 1ª qualidade, redonda, graúda, livre de sujividades,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta,

acondicionada inteira, pesando entre 6 a 10 kg cada unidade.

1,75R$              33.671,75R$            CEASA

66 21.927 dúzia

Ovo branco galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca lisa,

resistente e sem rachaduras ou deformações, com calcificação

uniforme e formato característico. 

3,47R$              76.086,69R$            CEASA

67 7.309 dúzia

Ovo branco galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca lisa,

resistente e sem rachaduras ou deformações, com calcificação

uniforme e formato característico. 

3,47R$              25.362,23R$            CEASA

TOTAL 521.217,63R$          

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS


