
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 7.605 Kg

Abóbora Madura: de 1ª qualidade, tipo menina. Isenta de

lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria

terrosa, umidade externa anormal, sujidades ou corpos

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades,

insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Embalada em

plástico filme quando cortada. 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.

1,84R$         13.993,20R$        CEASA

5 4.443 Kg

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

intacto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou

biológica, matéria terrosa, umidade externa anormal,

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Tamanho e

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e livre

de brotos. De colheita recente. 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.

12,29R$       54.604,47R$        CEASA
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Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

9 22.456 Kg

Batata Inglesa: de 1ª qualidade, inteira, firme e de coloração

uniforme. Isenta de lesões de origem física, mecânica ou

biológica, matéria terrosa, umidade externa anormal,

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Isenta de

odor e sabor estranhos, livre de brotos. De colheita recente.

Deverão ser acondicionadas 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.

1,96R$         44.013,76R$        CEASA

22 19.945 mç

Brócolis: Fresco, extra, com coloração verde escuro, isento de

folhas, 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. Embalado em plástico

filme. 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. Maço com no mínimo 450 gr. 

3,40R$         67.813,00R$        CEASA
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Comissão Permanente de Licitação/Pregão

27 7.003 Kg

Cebola: de 1ª qualidade, amarela, fresca, média, intactas e

firmes. Isenta de lesões de origem física, mecânica ou

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. Sem

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvida, isenta de broto e

enfermidades. De colheita recente. 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.

2,37R$         16.597,11R$        CEASA

28 35.464 Kg

Cenoura: de 1ª qualidade, cor laranja-vivo, sem rama, fresca,

compacta e firme. Isenta de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos

estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e

larvas. Devendo ser bem desenvolvida, isenta de broto e

enfermidades. De colheita recente. 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.

2,05R$         72.701,20R$        CEASA

29 3.164 Kg

Chuchu: de 1ª qualidade, coloração verde, pouca

rugosidade, tamanho médio, íntegro e fresco. 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. 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.

1,60R$         5.062,40R$          CEASA



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

30 7.593 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.

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.

3,80R$         28.853,40R$        CEASA

46 12.548 Kg

Goiaba: de 1ª qualidade, Grupo Vermelha, Sub-grupo Verde

Amarelada, Classe 8. Extra, íntegra, adquirida a granel, em

quilo (Kg), tamanho médio, grau de maturação médio. Isenta

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.

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.

5,67R$         71.147,16R$        CEASA

47 4.182 Kg

Goiaba: de 1ª qualidade, Grupo Vermelha, Sub-grupo Verde

Amarelada, Classe 8. Extra, íntegra, adquirida a granel, em

quilo (Kg), tamanho médio, grau de maturação médio. Isenta

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.

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.

5,67R$         23.711,94R$        CEASA
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48 3.337 Kg

Laranja Lima: de 1ª qualidade, Grupo C4 (Coloração), Classe

68 (diâmetro variando de 68 a 72 mm), Categoria I, Tamanho

médio. Deverá ser fresca, com polpa firme e íntegra, tamanho

e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e

madura, no ponto de maturação adequado para o consumo.

Isenta 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. 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.

2,54R$         8.475,98R$          CEASA

49 36.586 Kg

Laranja Pêra: de 1ª qualidade, Grupo C4 (Coloração), Classe

68 (diâmetro variando de 68 a 72 mm), Categoria I, Tamanho

médio. Deverá ser fresca, com polpa firme e íntegra, tamanho

e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e

madura, no ponto de maturação adequado para o consumo.

Isenta 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. 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.

1,70R$         62.196,20R$        CEASA



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

50 12.195 Kg

Laranja Pêra: de 1ª qualidade, Grupo C4 (Coloração), Classe

68 (diâmetro variando de 68 a 72 mm), Categoria I, Tamanho

médio. Deverá ser fresca, com polpa firme e íntegra, tamanho

e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e

madura, no ponto de maturação adequado para o consumo.

Isenta 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. 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.

1,70R$         20.731,50R$        CEASA

56 2.755 Kg
Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem manchas, com cor, odor e

sabor característicos. De colheita recente.
3,45R$         9.504,75R$          CEASA

57 59.856 Kg

Maçã nacional: de 1ª qualidade, vermelha, íntegra e firme,

com grau de maturação adequado para o consumo.

Pesando em média 120 gr cada, inteiras e sãs, no ponto de

maturação adequado para o consumo. Isenta de sujidades,

parasitas e larvas, sem umidade externa anormal, com sabor e

odor característicos. De colheita recente. 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.

4,08R$         244.212,48R$      CEASA



Estado do Rio de janeiro
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Comissão Permanente de Licitação/Pregão

58 19.951 Kg

Maçã nacional: de 1ª qualidade, vermelha, íntegra e firme,

com grau de maturação adequado para o consumo.

Pesando em média 120 gr cada, inteiras e sãs, no ponto de

maturação adequado para o consumo. Isenta de sujidades,

parasitas e larvas, sem umidade externa anormal, com sabor e

odor característicos. De colheita recente. 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.

4,08R$         81.400,08R$        CEASA

62 23.154 kg

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

adequado para o consumo, inteiro e isento de lesões e

sujidades. De colheita recente. 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

2,95R$         68.304,30R$        CEASA

63 7.717 kg

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

adequado para o consumo, inteiro e isento de lesões e

sujidades. De colheita recente. 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

2,95R$         22.765,15R$        CEASA
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64 23.955 Kg

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

coloração 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.

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.

3,39R$         81.207,45R$        CEASA

65 7.984 Kg

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

coloração 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.

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.

3,39R$         27.065,76R$        CEASA
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67 8.618 Kg

Maracujá: Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando de 65

a 75mm), categoria I. Devem ser firmes, 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. 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.

6,00R$         51.708,00R$        CEASA

70 24.469 Kg

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

sujidades, 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. 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.

1,95R$         47.714,55R$        CEASA

76 15.725 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. 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

8,25R$         129.731,25R$      CEASA
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77 5.241 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. 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.

8,25R$         43.238,25R$        CEASA

78 1.496 Kg

Pimentão Verde: de 1ª qualidade, extra, graúdo e verdoso.

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. 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.

2,95R$         4.413,20R$          CEASA

Total 1.301.166,54R$  

Validade da Proposta 60 DIAS


