
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 03/2013 – Processo nº 025/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Nheel Química Ltda. – Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de sulfato de alumínio líquido ferroso A12 (S04)3 
– Item 01 - Qtde. 200.000 – Und.: Kg – Descrição: Sulfato de alumínio líquido ferroso 
A12 (S04)3. Parâmetros: Alumínio Total Solúvel em Água (em massa como Al2O3) – 
mínimo 7%, Ferro Total Solúvel em Água (em massa como Fe2O3) – máximo 1,4%, 
Fe+2 Solúvel em Água (em massa como Fe2O3) – máximo 0,1%, Resíduos Insolúveis 
em Água (em massa) – máximo 0,2%, Acidez Livre (em massa como H2SO4) – 
máximo 0,5%, Basicidade (em massa como Al2O3) – máximo 0,2%, Temperatura 
Máxima de Fornecimento – 40°C, Densidade – 1,32 a 1,33 g/cm3, Concentração – 
mínimo 48%. Os laudos das análises químicas deve ser emitido pelo fornecedor 
conforme NBR15784. O fornecedor deverá fornecer tanque para estocagem com 
capacidade de 35.000 litros. Dimensões: 3.000 x 5.250 mm; Estrutura: Resina poliéster 
e Acabamento: Resina parafinada. – Valor unitário: R$ 0,53 – Código do recurso e 
fonte: 484 - 01.05.02.17.512.0010.2055.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(04/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 25/02/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 08/2013 – Processo nº 038/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Comercial João Afonso – 
Objeto: Registro de preços de cesta básica – Preço registrado (na seguinte ordem: item, 
qtde, und, produto, marca, valor unitário e valor total): 01 – 10 - Kg. - Arroz agulhinha 
tipo 1. Grupo: polido. Classe: longo fino. Tipo 1. Longo, de grãos inteiros isento de 
sujidades e materiais estranhos. Composições nutricionais mínimas (porção de 50 g): 
valor energético: 171 kcal; carboidratos: 39g; proteínas: 3,6 g; gorduras totais: 0 g; 
gorduras saturadas: 0g; gorduras trans: 0 g; fibra alimentar: 0,8 g; sódio: 0mg. Não 
contém glúten. Acondicionado em embalagens plásticas resistentes, transparentes, de 05 
quilos. - Prato Lindo - R$ 2,25 - R$ 22,50; 02 – 05 - Kg. - Açúcar refinado especial, de 
origem vegetal (sacarose de cana-de-açúcar). Não contém glúten. Composições 
nutricionais mínimas (porção de 05 g): valor energético: 20 kcal, Carboidratos 5 g. 
Acondicionado em embalagens plásticas resistentes de 01 kg. – Caravelas - R$ 1,57 - 
R$ 7,85; 03 – 01 - Pct. - Biscoito salgado tipo cream cracker, em embalagem de 200 g, 
Composição Nutricional para cada 30 g: valor energético 133 Kcal, carboidratos 20 g, 
proteínas 3,6g, fibra alimentar 0,8 g, gorduras totais 4,1g; gorduras saturadas 1,9 g; 
sódio 291 mg. – Triunfo - R$ 1,09 - R$ 1,09; 04 – 01 - Kg. - Café torrado e moído, 
sabor tradicional, torra clássica 3, com Selo Abic. Não contém glúten. Embalagens de 
500gr do tipo a vácuo. Validade mínima de 12 meses. – Melitta - R$ 14,70 - R$ 14,70; 
05 – 02 -Lta. - Extrato de tomate embalado em latas com 350 g. Composição 
Nutricional para cada porção de 30 g: valor calórico 14 a 19 Kcal, carboidratos 2,8 a 
3,7g, proteínas < 1g, sódio 120 a 123 mg. – Quero - R$ 1,58 - R$ 3,16; 06 – 01 - Pct. - 
Farinha de milho amarela, do grão do milho torrado e peneirado, isenta de parasitas, 
sujidade e larvas. Contém glúten. Composições nutricionais mínima para cada porção 
de 50 g: valor energético 188 kcal; carboidratos 41 g; proteínas 3,7 g; gorduras totais 
1,0 g; gorduras saturadas 0; gorduras trans 0; fibra alimentar 2,7 g; sódio 23mg. 
Acondicionado em embalagens plásticas resistentes de 500 gramas. – Yoki - R$ 2,94 -
R$ 2,94; 07 – 02 - Kg. - Farinha de trigo tradicional tipo 1 enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Contém glúten. Composição nutricional para porção de 50 g: valor 
energético 180 kcal, carboidratos 38 g; proteínas 5,0 g; gorduras totais 0 g; gorduras 
saturadas 0g; gorduras trans 0g; ferro 2,1 mg; fibras alimentares 1,0g; ácido fólico: 75 



µg. Acondicionado em embalagens plásticas resistentes de 1 quilo. – Sol - R$ 3,13 - R$ 
6,26; 08 – 03 - Kg. - Feijão carioca tipo 1. Classe: cores. novo, constituído de grãos 
inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Não contém glúten. Composições 
nutricionais para porção de 60 g: valor energético 123 kcal, carboidratos 17 g, proteínas 
11 g; gorduras totais 1,3g; gorduras saturadas 0,3g; gorduras trans 0g, fibra alimentar 
20g: sódio 0mg. Acondicionado em embalagens plásticas resistentes, transparentes, de 
01 quilo. - Prato Cheio - R$ 5,88 - R$ 17,64; 09 – 02 - Lta. - Leite em pó integral e 
instantâneo, enriquecido com 14 vitaminas A, C e D, em latas de 400 g. Composição 
Nutricional mínima por porção de 26 g: valor energético 130 kcal, carboidratos 9,9 g; 
proteínas 6,8 g; gorduras totais 7,0 g; gorduras saturadas 3,9 g; gorduras trans 0g; ferro 
5,2 mg; fibras alimentares 0g; sódio 95 mg; cálcio 246 mg; vit A 225 µg RE, vit. D 1,8 
µg e vit. C 17mg. – Ninho - R$ 10,29 - R$ 20,58; 10 – 03 - Pct. - Macarrão de sêmola 
com ovos. Tempo de cozimento: 7 à 9 minutos. Ingredientes básicos: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, urucum e cúrcuma (corantes 
naturais). Contém glúten. Composições nutricionais mínimas porção de 80g: valor 
energético 279kcal; carboidratos 59g; proteínas 8,8g; gorduras totais 0,8g; gorduras 
saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 1,6g; sódio 0mg. Acondicionado em 
embalagens plásticas resistentes, atóxicos, de 500 gramas. – Renata - R$ 1,67 - R$ 5,01 
11 – 03 - Pet. - Óleo de soja refinado, tipo 1. Não contém glúten. Ingredientes básicos: 
óleo de soja refinado. Composições nutricionais mínimas porção de 13ml: valor 
energético 108kcal; carboidratos 0g; proteínas 0g; gorduras totais 12g; gorduras 
saturadas 2,0g; gorduras trans 0g; gorduras monoinsaturadas 2,9g; gorduras 
poliinsaturadas 7,0g; colesterol 0mg; fibra alimentar 0g; sódio 0mg; vitamina E 1,7mg. 
Acondicionado em frascos plásticos de 900ml. - Vila Velha - R$ 2,93 - R$ 8,79; 12 – 01 
- Kg. - Sal refinado extra, iodado, com altíssimo índice de pureza, homogeneidade e 
fluidez. Ingredientes básicos: sal refinado extra, iodato de potássio e antiumectante 
ferrocianeto de sódio e Dióxido de Silício. Não contém glúten. Composições 
nutricionais aproximadas (porção de 1g): sódio: 390mg; iodo: 25mcg. Acondicionados 
em embalagens plásticas resistentes de 01 quilo. – Cisne - R$ 1,45 - R$ 1,45; 13 – 04 - 
Unid. - Creme dental com Flúor e cálcio e/ou Micro-Particulas de Cálcio, embalagem 
contendo 90 g. Composição mínima: 1450 ppm de flúor, carbonato de cálcio, Goma de 
Celulosa, laurilsulfato de sódio, sacarina sódica, pirofosfato tetrassódico, aroma, água, 
monofluorfosfato de sódio. – Sorriso - R$ 1,56 - R$ 6,24; 14 – 04 - Unid. - Sabonete 
embalagem com 90 g, com glicerina. – Lily - R$ 1,22 - R$ 4,88; 15 – 01 - Pct. - Sabão 
em barra neutro glicerinado, testado dermatologicamente, composto de sabão de ácidos 
graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, 
coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e água. Embalado em pacotes plásticos 
contendo 5 unidades de 200 gr, pacote devidamente identificado com informações sobre 
o produto e fabricante, modo de usar e demais informações. – Ypê - R$ 3,91 - R$ 3,91. 
 – Código do recurso e fonte: 750 - 01.08.01.10.301.0092.2090.3.3.90.32.00; 885 - 
01.09.02.12.361.0093.2111.3.3.90.32.00; 950 - 01.09.03.12.365.0094.2120.3.3.90.32.00 
984 - 01.10.01.04.122.0027.2130.3.3.90.32.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(09/2013) – Vigência: 06 meses – Assinatura: 04/04/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 09/2013 – Processo nº 031/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: ADETEC Tecnologia 
Ambiental Ltda. – Objeto: Registro de preços de ortopolifostato de sódio – Item 01 -
Qtde: 6.000 - Unidade: Kg - Descrição: Ortopolifosfato de sódio solução aquosa. O 
produto deverá atender as regulamentações estabelecidas pelas normas ABNT NBR 



15007 e 15784, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011, através de 
laudos emitidos por laboratórios reconhecidos e devidamente credenciados. - Valor por 
Kg: R$ 8,80. – Código do recurso e fonte: 484 - 
01.05.02.17.512.0010.2055.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial (06/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 05/04/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 11/2013 – Processo nº 072/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: SPEED-X Radiologia 
Odontológica Ltda - ME – Objeto: Registro de preços de serviços de documentação 
ortodôntica radiográfica e modelos de gesso – Preço registrado (na seguinte ordem: 
item, descrição, unid., qtd. e valor unitário): 01 - Radiografia panorâmica – Unid – 700 - 
R$ 78,00; 02 - Fotos extrabucais frontal – Unid – 500 - R$ 8,50; 03 - Fotos extrabucais 
lateral – Unid – 500 - R$ 8,50; 04 - Fotos extrabucais sorrindo – Unid – 500 - R$ 8,50; 
05 - Fotos intrabucais frontal – Unid – 500 - R$ 8,50; 06 - Fotos intrabucais lateral 
esquerda – Unid – 500 - R$ 8,50; 07 - Fotos intrabucais lateral direita – Unid – 500 - R$ 
8,50; 08 - Fotos intrabucais oclusal inferior – Unid – 500 - R$ 8,50; 09 - Fotos 
intrabucais oclusal superior – Unid – 500 - R$ 8,50; 10 - Telerradiografia lateral – Unid 
– 500 - R$ - 78,00; 11 - Radiografias oclusais de maxila – Unid – 500 - R$ 46,00; 12 - 
Radiografias oclusais de mandíbula – Unid – 500 - R$ 46,00; 13 - Radiografias 
periapicais – Unid – 500 - R$ 23,00; 14 - Radiografia carpal – Unid – 300 - R$ 46,00; 
15 - Radiografia frontal – Unid – 500 - R$ 46,00; 16 - Modelos de gesso para estudo – 
Unid - 1.000 - R$ 69,00. – Código do recurso e fonte: 785 - 
01.08.03.10.301.0019.2154.3.3.90.39.00– Modalidade: Pregão Presencial (021/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/04/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 012/2013 – Processo nº 074/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Instituto Movimento Qualivida 
– Objeto: Registro de preços de sessões de equoterapia – Item 01 - Qtde. Estimada 
2.028 – Descrição: Sessão de equoterapia com duração de 30 minutos cada - Valor 
Unitário: R$ 80,00. – Código do recurso e fonte: 812 – 
01.08.05.10.301.0056.2155.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial (20/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/04/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 15/2013 – Processo nº 056/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: ALPA – Comércio de Produtos 
Hortifrutigranjeiros Ltda ME – Objeto: Registro de preços de gêneros 
hortifrutigranjeiros – Preço registrado (na seguinte ordem: item, qtde, und, descrição, 
complemento da descrição e valor unitário): 1 - 1.500 – Kg - Abóbora cabochã - 
Abóbora cabochã extra, tamanho médio ( > 2 kg). Frutos sem machucados ou 
ferimentos, sem sinais de mofo ou podridão. Produto padronizado. - R$ 2,80; 2 - 2.000 
– Kg – Abobrinha - Abobrinha (brasileira e italiana) extra AA (< 20 cm de 
comprimento). Frutos firmes, sem machucados ou ferimentos, sem sinais de mofo ou 
podridão. Produto padronizado. - R$ 3,20; 3 - 5.000 – Kg – Acelga - Acelga extra, 
tamanho médio. Folhas limpas e brilhantes, sem sinais de podridão ou picadas de 
insetos. Produto padronizado. - R$ 4,20; 4 – 200 – Kg – Agrião - Agrião extra. Folhas 
frescas e limpas, de cor verde escura, sem áreas amareladas ou pontos escurecidos. Os 
talos devem estar firmes e quebradiços. Produto padronizado. - R$ 1,00; 5 - 5.000 – Kg 
– Alface - Alface extra (crespa, americana e lisa), tamanho maior. Folhas limpas e 
brilhantes, sem sinais de podridão ou picadas de insetos. Produto padronizado. - R$ 
3,15; 6 - 1.500 – Kg – Alho - Alho roxo, graúdo, descascado e limpo, com 100% de 



aproveitamento (sem sinais de podridão). Embalagem plástica a vácuo de 1 Kg. O 
produto deve ser entregue refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto padronizado. - 
R$ 12,90; 7 - 2.500 – Kg – Almeirão - Almeirão extra. Folhas frescas e limpas, sem 
sinais de podridão ou picadas de insetos. Produto padronizado. - R$ 4,00; 8 - 3.500 – 
Kg – Batata - Batata escovada lisa, extra. Calibre II ( >42 até 70 mm) padronizado. Os 
produtos devem estar firmes, inteiros, livres de umidade externa. Sem sinais de 
podridão ou brotamento. - R$ 3,70; 9 - 1.500 – Kg - Batata doce - Batata doce extra A 
(300 a 400g). Tamanho padronizado. Limpa, sem sinais de podridão ou brotamento. - 
R$ 2,00; 10 – 150 – Kg – Berinjela - Berinjela, tipo AA (180 a 250g), extra. Fruto 
limpo e firme, com casca escura, brilhante e macia, sem manchas ou partes amassadas, 
as sementes devem ser claras. Produto padronizado. - R$ 1,00; 11 - 2.000 – Kg –
Beterraba - Beterraba extra AA ( > 90 mm e < 120mm), sem folhas. Polpa vermelha. Os 
produtos devem estar firmes, inteiros, sem sinais de podridão. Produto padronizado. - 
R$ 2,80; 12 – 150 – Kg – Cará - Cará, extra. Padronizado. Os produtos devem estar 
firmes, inteiros, livres de umidade externa. Sem sinais de podridão. - R$ 1,10; 13 - 
4.500 – Kg – Cebola - Cebola extra, amarela (sabor suave), classe 4 (calibre 70 a 90 
mm). Padronizada, limpa, sem sinais de podridão ou brotamento - R$ 3,50; 14 - 2.000 + 
Kg – Cebolinha - Cebolinha extra, tamanho maior. Fresca e limpa, sem sinais de 
podridão ou pontas amareladas. Maço industrial. Produto padronizado. - R$ 3,10; 15 - 
6.000 – Kg – Cenoura - Cenoura extra. Grupo Brasília. Classe 14 (18 a 22 cm). Sem 
folhas. Limpas, frescas, firmes, sem pigmentação verde ou roxa na parte superior. O 
produto deve ser padronizado. - R$ 3,40; 16  - 1.500 – Kg – Chuchu - Chuchu extra. 
Grupo verde claro. Classe 350 (350 a 450 g).  Limpos, frescos, firmes, sem 
descoloração ou espinhos. Sem sinais de podridão. O produto deve ser padronizado.- R$ 
1,50; 17 - 1.000 – Kg - Couve-flor - Couve-flor extra. Cabeças compactas, na cor 
branca ou creme sem manchas escuras e protegidas por folhas frescas. Produto 
padronizado. - R$ 2,50; 18 - 2.000 – Kg - Couve-manteiga - Couve-manteiga extra, 
tamanho médio. Folhas frescas e limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados ou 
picadas de insetos. Produto padronizado. - R$ 2,70; 19 - 3.500 – Kg – Escarola - 
Escarola tipo extra. Maços bem formados, com folhas frescas e firmes, limpas, sem 
sinais de podridão, pontos amarelados ou picadas de insetos. Produto padronizado. - R$ 
2,90; 20 – 150 – Kg – Espinafre - Espinafre tipo extra. Maços bem formados, com 
folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados ou picadas 
de insetos. Produto padronizado. - R$ 1,50; 21 – 250 – Kg – Inhame - Inhame extra. 
Padronizado. Os produtos devem estar firmes, inteiros, livres de umidade externa. Sem 
sinais de podridão. - R$ 1,50; 22 – 300 – Kg – Jiló - Jiló redondo extra. Padronizado. Os 
produtos devem estar firmes, inteiros. Sem sinais de podridão ou manchas amareladas. - 
R$ 1,00; 23 – 25 – Kg – Manjericão - Manjericão extra. Maços de 300g, com folhas 
frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados ou picadas de 
insetos. Produto padronizado. - R$ 5,50; 24 – 25 – Kg – Manjerona - Manjerona extra. 
Maços de 300g, com folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos 
amarelados ou picadas de insetos. Produto padronizado. - R$ 4,50; 25 - 2.500 – Dz –
Ovos -  Ovo de galinha, branco ou vermelho. Classe A, tipo extra (peso mínimo 60 g). 
Com Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. - R$ 4,50; 26 - 5.000 – Kg – 
Pepino - Pepino caipira graúdo extra (comprimento > 15 cm). O produto deverá estar 
fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. Produto padronizado. - R$ 2,20; 27 – 350 - 
Kg - Pimentão amarelo - Pimentão amarelo graúdo, extra A (> 15 cm). Firme, lustroso, 
carnudo e com o cabo verde. Isento de manchas ou marcas de insetos. Produto 
padronizado. - R$ 2,10; 28 – 350 – Kg - Pimentão verde - Pimentão verde graúdo, extra 



AA (15 a 22 cm). Firme, lustroso, carnudo e com o cabo verde. Isento de manchas ou 
marcas de insetos. Produto padronizado. - R$ 1,90; 29 – 750 – Kg - Pimentão vermelho 
- Pimentão vermelho graúdo, extra A (> 15 cm). Firme, lustroso, carnudo e com o cabo 
verde. Isento de manchas ou marcas de insetos. Produto padronizado. - R$ 2,00; 30 – 
130 – Kg – Quiabo - Quiabo liso extra. Comprimento < 12 cm. O produto deve 
apresentar cor verde intensa, estar firmes e sem manchas escuras. Produto padronizado. 
- R$ 1,20; 31 - 1.500 – Kg – Rabanete -  Rabanete extra, redondo de casca vermelha. 
Diâmetro > 4cm. As raízes devem estar limpas e sem folhas. Devem apresentar a casca 
firme e lisa e com cor uniforme. Sem pontos escuros ou rachaduras. Produtos 
padronizados. R$ 3,40; 32 - 3.500 – Kg - Repolho liso - Repolho verde, extra (cabeças 
de 1,5 a 2 kg). Firme, livre de rachaduras e lesões ou manchas e com o talo plano bem 
cortado, sem sinais de apodrecimento. Produto padronizado. - R$ 3,10; 33 - 2.500 – Kg 
- Repolho roxo - Repolho roxo, extra (cabeças > 1kg). Firme, livre de rachaduras e 
lesões ou manchas e com o talo plano bem cortado, sem sinais de apodrecimento. 
Produto padronizado. - R$ 3,20; 34 - 1.500 – Kg – Rúcula - Rúcula extra. Maços bem 
formados, com folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos 
amarelados ou picadas de insetos. Produto padronizado. - R$ 4,10; 35 - 2.500 – Kg – 
Salsa -Salsa extra. Maços industriais bem formados, com folhas frescas e firmes, 
limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados ou picadas de insetos. Produto 
padronizado. - R$ 3,90; 36 – 25 – Kg – Salvia - Salvia extra. Maços de 300g, com 
folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados ou picadas 
de insetos. Produto padronizado. - R$ 3,50; 37 - 30.000 – Kg – Tomate - Tomate 
(italiano, caqui, saladete, santa cruz) extra. Coloração: vermelho, rosado ou laranja. 
Amadurecimento: colorido (para salada) ou maduro (para molho). Classe 70 (70 a 80 
mm de diâmetro equatorial). Frutos isolados, limpos, polpa firme. Sem sinais de 
podridão, manchas ou feridas. Produto padronizado. - R$ 5,20; 38  - 23.000 – Unid – 
Abacaxi - Abacaxi pérola (polpa branca) extra. Classe 3 (1,800 a 2,100kg). Coloração 
externa: pintado. Limpo, firme, sem partes amassadas ou presença de exudado. Produto 
padronizado. - R$ 6,10; 39 – 100 – Kg – Abacate - Abacate extra. Tamanho maior (600 
a 800g). Produto padronizado. - R$ 0,90; 40  - 30.000 – Kg - Banana nanica - Banana 
nanica, extra. Classe 12 (12 a 15 cm de comprimento). Subclasse 5 (tonalidade amarelo 
com ponta verde). Apresentação em penca. Calibre mínimo 30 mm. Produto 
padronizado. - R$ 3,90; 41 - 6.000 – Kg - Banana prata Banana prata, extra. Classe 9 
(9 a 12 cm de comprimento). Subclasse 3 (tonalidade mais verde que amarelo). 
Apresentação em penca. Calibre mínimo 32 mm. Produto padronizado. - R$ 4,10; 42 - 
4.500 – Kg - Goiaba Vermelha - Goiaba vermelha extra. Cor da casca verde amarelada. 
Polpa vermelha. Calibre de 7 a 8 mm. Fruto firme, de formato regular, sem partes 
amassadas, machucadas ou marcas de insetos. Produto padronizado. - R$ 4,20; 43- 250 
– Kg – Kiwi - Kiwi extra. Peso por unidade mínimo de 90g. Produto firme, sem partes 
amolecidas ou machucadas. Ponto de maturação para consumo imediato. Produto 
padronizado. - R$ 2,80; 44 - 30.000 – Kg - Laranja pêra - Laranja pêra extra. Tamanho 
médio ( Diâmetro 65 a 71 mm). Coloração da casca C2 (verde amarelada). Fruto firme, 
sem marcas ou manchas na casca. Produto padronizado. - R$ 2,90; 45 - 6.000 – Kg - 
Laranja lima - Laranja lima extra. Doce. Tamanho médio (Diâmetro 80 a 90 mm). 
Coloração da casca C2 (verde amarelada). Fruto firme, sem marcas ou manchas na 
casca. Produto padronizado. - R$ 2,95; 46 – 100 – Kg – Limão - Limão (galego, tahiti) 
extra. Fruto firme, sem marcas ou manchas na casca. Produto padronizado. - R$ 0,90; 
47 - 25.000 – Kg – Maçã - Maçã Fuji extra. Peso mínimo de 105g. Frutos firmes, casca 
lisa sem marcas ou partes amolecidas. Produto padronizado. - R$ 4,20; 48 – 500 – Kg - 
Maçã Argentina - Maçã Argentina extra. Frutos firmes, casca lisa sem marcas ou partes 



amolecidas. Produto padronizado. - R$ 3,90; 49 - 10.000 – Kg - Mamão Formosa - 
Mamão formosa extra. Subgrupo (maturação) 3. Classe 1500 (peso de 1500 a 1800g). 
Frutos firmes, sem marcas ou partes amolecidas. Produto padronizado. - R$ 3,20; 50 – 
500 – Kg - Mamão Papaia - Mamão Papaia extra. Subgrupo (maturação) 2. Classe 340 
(peso de 340 a 380g). Frutos firmes, sem marcas ou partes amolecidas. Produto 
padronizado. - R$ 3,10; 51 – 150 – Kg – Maracujá - Maracujá amarelo extra. Classe 
(calibre 65 a 75 mm).  Fruto firme, casca amarela lisa, sem marcas ou manchas na 
casca. Produto padronizado. - R$ 2,00; 52 - 5.000 – Kg – Manga - Manga (Hadem, 
Tommy, Palmer) extra. Classe 350 (351 a 550 g). Subclasse (maturação) amarela 
(polpa).  Frutos limpos e firmes, sem marcas ou partes amolecidas. Produto 
padronizado. - R$ 3,90; 53 - 60.000 – Kg – Melancia - Melancia comum extra. Casca 
verde e polpa vermelha. Casca limpa e firme, lustrosa e sem manchas escuras. Polpa 
firme e suculenta. Peso médio dos frutos 10 kg. Produto padronizado. - R$ 2,20; 54 - 
2.500 – Kg – Morango - Morango extra. Classe 35 (> 35 mm de diâmetro). Frutos 
limpos e firmes, sem marcas ou partes amolecidas. Ponto de maturação para consumo 
imediato. Produto padronizado. - R$ 6,10; 55 - 2.000 – Kg – Melão - Melão amarelo 
extra. Tamanho de 6/7 frutos/cx. Garantia de doçura > 11º Brix. Frutos firmes, 
arredondados, com casca amarela, enrugada, sem rachaduras ou partes amolecidas. 
Produto padronizado. - R$ 3,90; 56 – 250 – Kg - Pêra Willians - Pêra Willians extra. 
Frutos firmes, sem marcas ou partes amolecidas. Produto padronizado. - R$ 3,10; 57 - 
1.500 – Kg – Pêssego - Pêssego extra. Polpa amarela. Classe (calibre) 4 (56 a 61 mm de 
diâmetro). Subclasse (coloração de maturação) amarelo. Frutos firmes, sem marcas ou 
partes amolecidas. Produto padronizado. - R$ 5,50; 58 - 12.000 – Kg – Tangerina - 
Tangerina (mexerica, cravo, murcott, ponkan) extra. Tamanho médio (diâmetro 70 a 82 
mm). Coloração da casca C2 (verde amarelada). Fruto firme, sem marcas ou manchas 
na casca. Produto padronizado. R$ 3,90. – Código do recurso e fonte: 958 - 
01.09.04.12.306.0026.2123.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial (15/2013) – 
Vigência: 06 meses – Assinatura: 22/04/2013. 
 


