
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 9.918 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. Embalada em plástico filme

quando cortada

1,90R$         18.844,20R$          Ceasa

6 4.593 kg

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

sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e

transporte, sem perfurações e cortes, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de

sujividades. De colheita recente

9,18R$         42.163,74R$          Ceasa

10 22.257 kg

Batata Inglesa: de 1ª qualidade, inteira, de colheita recente,

livre de parasitas e larvas, sem umidade anormal, isenta de

odor e sabor estranhos. De colheita recente

2,05R$         45.626,85R$          Ceasa
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22 13.332 kg

Brócolis: fresco, extra, com coloração verde escuro,

separados em maços padronizados, procedente de

espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física,

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos,

parasitas e larvas. De colheita recente. Embalada em

plástico filme

3,55R$         47.328,60R$          Ceasa

29 7.305 kg

Cebola: de 1ª qualidade, média, intactas e firmes, sem

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e

transporte, sem perfurações e cortes, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de

sujividades. De colheita recente 

2,69R$         19.650,45R$          Ceasa

30 25.088 kg

Cenoura: De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e

corte, tamanho e colorações uniformes. De colheita recente

2,29R$         57.451,52R$          Ceasa

31 8.350 kg

Cenoura: De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e

corte, tamanho e colorações uniformes. De colheita recente

2,29R$         19.121,50R$          Ceasa

33 10.839 kg

Chuchu: de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes,

livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De colheita

recente

1,69R$         18.317,91R$          Ceasa
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34 13.343 kg

Couve flor: De 1ª qualidade, de cor creme, fresca, isenta de

folha, com cabeça firme e sem áreas escuras, com talo

máximo de 3 cm, deve apresentar as características do

cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvida,

bem formada, limpa, com coloração própria, livre de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, sem manchas de

fungo. De colheita recente. Embalada em plástico filme

4,09R$         54.572,87R$          Ceasa

54 29.371 kg
Goiaba Vermelha: de 1ª qualidade, adquirida a granel, em

quilo (Kg), tamanho médio. De colheita recente
3,88R$         113.959,48R$        Ceasa

55 9.790 kg
Goiaba Vermelha: de 1ª qualidade, adquirida a granel, em

quilo (Kg), tamanho médio. De colheita recente
3,88R$         37.985,20R$          Ceasa

56 30.392 kg

Laranja Lima: de 1ª qualidade; livre de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e

coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e

madura; com polpa firme e intacta. De colheita recente

2,90R$         88.136,80R$          Ceasa

57 10.130 kg

Laranja Lima: de 1ª qualidade; livre de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e

coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e

madura; com polpa firme e intacta. De colheita recente

2,90R$         29.377,00R$          Ceasa

58 40.358 kg
Laranja pera: de 1ª qualidade, no ponto de maturação

adequado para o consumo. De colheita recente
1,65R$         66.590,70R$          Ceasa

66 11.983 kg
Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem manchas, com cor, odor e

sabor característicos. De colheita recente
2,69R$         32.234,27R$          Ceasa
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67 65.988 kg

Maçã nacional: 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

4,20R$         277.149,60R$        Ceasa

68 21.996 kg

Maçã nacional: de 1ª qualidade, pesando em média 120grs

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

4,20R$         92.383,20R$          Ceasa

72 29.483 kg

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

adequado para o consumo, inteiro e isento de lesões e

sujividades. De colheita recente

3,30R$         97.293,90R$          Ceasa

73 9.827 kg

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

adequado para o consumo, inteiro e isento de lesões e

sujividades. De colheita recente

3,30R$         32.429,10R$          Ceasa

74 17.235 kg

Manga Palmer: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de

coloração verde-arroxeada quando verde, e vermelho-

escura quando madura, polpa de coloração amarela, baixo

teor de fibra. Devendo ser bem desenvolvida e madura com

polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte, acondicionadas em

caixa de PVC. De colheita recente

3,45R$         59.460,75R$          Ceasa
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75 5.740 kg

Manga Palmer: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de

coloração verde-arroxeada quando verde, e vermelho-

escura quando madura, polpa de coloração amarela, baixo

teor de fibra. Devendo ser bem desenvolvida e madura com

polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte, acondicionadas em

caixa de PVC. De colheita recente

3,45R$         19.803,00R$          Ceasa

77 21.276 kg

Maracujá: Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando de

65 a 75 mm), categoria I. As frutas devem ser firmes, devem

apresentar-se sem deformação e ausente de danos

mecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de

maturação tal que permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para

o consumo mediato e imediato. O veículo de entrega

deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes e

as frutas acondicionadas em caixas de polietileno vazadas.

Os alimentos não devem estar em contato com papel não

adequado (reciclado, jornais, revistas e similares), papelão

ou plástico reciclado. De colheita recente

5,48R$         116.592,48R$        Ceasa
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78 7.090 kg

Maracujá: Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando de

65 a 75 mm), categoria I. As frutas devem ser firmes, devem

apresentar-se sem deformação e ausente de danos

mecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de

maturação tal que permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para

o consumo mediato e imediato. O veículo de entrega

deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes e

as frutas acondicionadas em caixas de polietileno vazadas.

Os alimentos não devem estar em contato com papel não

adequado (reciclado, jornais, revistas e similares), papelão

ou plástico reciclado. De colheita recente

5,48R$         38.853,20R$          Ceasa

80 10.964 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, embalada. De colheita recente.

Embalada em plástico filme quando cortada

2,15R$         23.572,60R$          Ceasa

86 27.514 kg

Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração

uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com

polpa firme e intacta, com ausência de sujidades, parasitas

e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte. De colheita recente

9,00R$         247.626,00R$        Ceasa
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87 9.170 kg

Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração

uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com

polpa firme e intacta, com ausência de sujidades, parasitas

e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte. De colheita recente

9,00R$         82.530,00R$          Ceasa

88 1.423 kg

Pimentão Verde: de 1ª qualidade, verde e graúdo, inteiros,

limpos e sem odor e sabor estranhos, o cálice e pedúnculo

do fruto deverão apresentar-se sadios, tamanho e coloração

uniformes, sem lesões de origem física e mecânica,

perfurações e cortes. Extra, graúdo e verdoso. Deverão ser

acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de

material que não provoque alterações externas ou internas

nos frutos e que não transmitam odor ou sabor estranho aos

mesmos. De colheita recente 

3,39R$         4.823,97R$            Ceasa

Total 1.783.878,89R$     

Validade da Proposta 60 dias
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