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EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 049/2015 – Processo nº 610/2015 – Contratante: 

Município de Louveira – Empresa detentora: PORT DISTRIBUIDORA DE 

INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. e TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 

EPP – Objeto: Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta – Preço registrado 

para a detentora PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA 

LTDA. LOTE 01: na seguinte ordem (ITEM, QTD, UNID, DESCRIÇÃO, MARCA, 

VALOR UNITÁRIO): Item 01 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original 

/ Compativel - HP CP 2025, na cor preto para 3.500 paginas ( CC530A) - HP - R$ 

330,87; Item 02 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - 

HP CP 2025, na cor ciano para 2.800 paginas ( CC531A) - HP - R$ 317,64; Item 03 - 

12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP CP 2025, na 

cor magenta para 2.800 paginas ( CC533A) - HP - R$ 317,64; Item 04 - 12 - Peça - 

Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP CP 2025, na cor amarelo 

para 2.800 paginas ( CC532A) - HP - R$ 317,64; Item 05 - 184 - Peça - Cartucho de 

Toner para impressora original / Compativel - HP P 2015DN, na cor preto para 7.000 

paginas (53X) - HP - R$ 475,20; Item 06 - 78 - Peça - Cartucho de Toner para 

impressora original / Compativel - HP P 2035, na cor preto para 2.300 paginas (05A) - 

HP - R$ 235,27; Item 07 - 144 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / 

Compativel - HP P 2055, na cor preto para 6.500 paginas ( 05X) - HP - R$ 424,84; Item 

08 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP P 4015, 

na cor preto para 24.000 paginas (64X) - HP - R$ 762,88; Item 09 - 12 - Peça - 

Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP CP 3525, na cor preto 

para 10.500 paginas ( CE250X) - HP - R$ 487,69; Item 10 - 12 - Peça - Cartucho de 

Toner para impressora original / Compativel - HP CP 3525, na cor ciano para 7.000 

paginas ( CE251A) - HP - R$ 659,94; Item 11 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para 

impressora original / Compativel - HP CP 3525, na cor magenta para 7.000 paginas ( 

CE253A) - HP - R$ 659,94; Item 12 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora 

original / Compativel - HP CP 3525, na cor amarelo para 7.000 paginas ( CE252A) - HP 

- R$ 659,94; Item 13 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / 

Compativel - HP CP 5525, na cor preto para 13.500 paginas ( CE270A) - HP - R$ 

644,06; Item 14 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - 

HP CP 5525, na cor ciano para 15.000 paginas ( CE271A) - HP - R$ 1.048,07; Item 15 - 

12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP CP 5525, na 

cor magenta para 15.000 paginas ( CE273A) - HP - R$ 1.048,07; Item 16 - 12 - Peça - 

Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP CP 5525, na cor amarelo 

para 15.000 paginas ( CE272A) - HP - R$ 1.048,07; Item 17 - 6 - Peça - Cartucho de 

Toner para impressora original / Compativel - HP P 1505, na cor preto para 2.000 

paginas (36A) - HP - R$ 212,61; Item 18 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para 

impressora original / Compativel - HP Pro 200, na cor preto para 2.400 paginas 

(CF210X) - HP - R$ 303,47; Item 19 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora 

original / Compativel - HP Pro 200, na cor ciano para 1.800 paginas (CF211A) - HP - 

R$ 302,89; Item 20 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / 

Compativel - HP Pro 200, na cor magenta para 1.800 paginas (CF213A) - HP - R$ 

302,89; Item 21 - 12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - 

HP Pro 200, na cor amarelo para 1.800 paginas (CF212A) - HP - R$ 302,89; Item 22 - 

18 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP Pro M401, na 



cor preto para 6.900 paginas (CF280X) - HP - R$ 490,00; Item 23 - 12 - Peça - 

Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - HP Pro M602, na cor preto 

para 24.000 paginas (CE390X) - HP - R$ 735,35; Item 24 - 24 - Peça - Cartucho de 

Toner para impressora original / Compativel - HP M1212, na cor preto para 1.600 

paginas (CE285A) - HP - R$ 194,23; Item 25 - 24 - Peça - Cartucho de Toner para 

impressora original / Compativel - HP M541DW, na cor preto para 4.000 paginas 

(CE410X) - HP - R$ 269,01; Item 26 - 24 - Peça - Cartucho de Toner para impressora 

original / Compativel - HP M541DW, na cor ciano para 2.600 paginas (CE411A) - HP - 

R$ 312,02; Item 27 - 24 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / 

Compativel - HP M541DW, na cor magenta para 2.600 paginas (CE413A) - HP - R$ 

312,02; Item 28 - 24 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - 

HP M541DW, na cor amarelo para 2.600 paginas (CE412A) - HP - R$ 312,02; Item 29 

- 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - HP 6310, na cor 

preto para 480 paginas (C8765WB) - HP - R$ 79,98; Item 30 - 12 - Peça - Cartucho de 

Tinta para impressora original / Compativel - HP 6310, colorido para 330 paginas 

(C8766WB) - HP - R$ 91,68; Item 31 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora 

original / Compativel - HP Pro 8100, na cor preto para 2.300 paginas (950XL) - HP - 

R$ 129,40; Item 32 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / 

Compativel - HP Pro 8100, na cor magenta para 1.500 paginas (951XL) - HP - R$ 

96,95; Item 33 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - 

HP Pro 8100, na cor ciano para 1.500 paginas (951XL) - HP - R$ 96,95; Item 34 - 12 - 

Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - HP Pro 8100, na cor 

amarelo para 1.500 paginas (951XL) - HP - R$ 96,95; Item 35 - 12 - Peça - Cartucho de 

Tinta para impressora original / Compativel - HP Pro 8600, na cor preto para 2.300 

paginas (CN045AL) - HP - R$ 129,40; Item 36 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para 

impressora original / Compativel - HP Pro 8600, na cor magenta para 1.500 paginas 

(CN047AL) - HP - R$ 96,95; Item 37 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora 

original / Compativel - HP Pro 8600, na cor ciano para 1.500 paginas (CN046AL) - HP 

- R$ 96,95; Item 38 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / 

Compativel - HP Pro 8600, na cor amarelo para 1.500 paginas (CN048AL) - HP - R$ 

96,95; Item 39 - 70 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - 

HP Pro 8500A, na cor preto para 2.200 páginas (C4906AB) - HP - R$ 113,70; Item 40 - 

70 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - HP Pro 8500A, na 

cor magenta para 1.400 páginas (C4906AB) - HP - R$ 75,75; Item 41 - 70 - Peça - 

Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - HP Pro 8500A, na cor ciano 

para 1.400 páginas (C4906AB) - HP - R$ 75,75; Item 42 - 70 - Peça - Cartucho de Tinta 

para impressora original / Compativel - HP Pro 8500A, na cor amarelo para 1.400 

páginas (C4906AB) - HP - R$ 75,75; Item 43 - 5 - Peça - Cartucho de Tinta para 

impressora original / Compativel - HP Laser Jet P 1102W - HP - R$ 194,23; Item 44 - 

50 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - HP Deskjet 5440, 

para 210 páginas. - HP - R$ 48,08; Item 45 - 20 - Peça - Cartucho de Tinta para 

impressora original / Compativel - HP F4480, preto, para 600 páginas (60XL –

CC641WB) - HP - R$ 112,80; Item 46 - 30 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora 

original / Compativel - HP F4480, Colorido, para 440 páginas (60XL – CC644WB) - 

HP - R$ 128,06. / LOTE 03: na seguinte ordem: (ITEM, QTD, UNID, DESCRIÇÃO, 

MARCA, VALOR UNITÁRIO): Item 01 - 35 - Peça - Cartucho de Toner para 

impressora original / Compativel - Samsung ML - D2850B - Samsung - R$ 341,77; 

Item 02 - 6 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - Samsung 

4020ND, preto para 1.500 paginas (MLT - D203U) - Samsung - R$ 464,04; Item 03 - 

528 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - Samsung CPL 



775, preto para 7.000 paginas (CLT - K609S) - Samsung - R$ 601,05; Item 04 - 528 - 

Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - Samsung CPL 775, 

ciano para 7.000 paginas (CLT - C609S) - Samsung - R$ 586,31; Item 05 - 528 - Peça - 

Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - Samsung CPL 775, magenta 

para 7.000 paginas (CLT - M609S) - Samsung - R$ 586,31; Item 06 - 528 - Peça - 

Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - Samsung CPL 775, amarelo 

para 7.000 paginas (CLT - Y609S) - Samsung - R$ 586,31 / LOTE 04 na seguinte 

ordem (ITEM, QTD, UNID, DESCRIÇÃO, MARCA, VALOR UNITÁRIO): Item 01 - 

12 - Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - Lexmark 

E360DN, preto para 9.000 paginas (E360H11L) - Lexmark - R$ 294,20; Item 02 - 35 - 

Peça - Cartucho de Toner para impressora original / Compativel - Lexmark E230, preto 

para 6000 páginas (E24018 SL) - Lexmark - R$ 151,64; Item 03 - 15 - Peça - Cartucho 

de Toner para impressora original / Compativel - Lexmark E120, preto para 6000 

páginas (12018 SL) - Lexmark - R$ 135,79. Preços registrados para a detentora TR2 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP: LOTE 02 na seguinte ordem: (ITEM, QTD, 

UNID, DESCRIÇÃO, MARCA, VALOR UNITÁRIO): Item 01 - 12 - Peça - Cartucho 

de Tinta para impressora original / Compativel - Epson XP 214, na cor preto para 300 

paginas (T197120) - Epson - R$ 75,72; Item 02 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para 

impressora original / Compativel - Epson XP 214, na cor magenta para 290 paginas 

(T196320) - Epson - R$ 75,72; Item 03 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora 

original / Compativel - Epson XP 214, na cor ciano para 290 paginas (T196220) - 

Epson - R$ 75,72; Item 04 - 12 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / 

Compativel - Epson XP 214, na cor amarelo para 290 paginas (T196420) - Epson - R$ 

75,72; Item 05 - 60 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - 

Epson Styllus Officejet TX 620 FWD, na cor Amarelo, para 755 páginas. - Epson - R$ 

166,60; Item 06 - 60 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - 

Epson Styllus Officejet TX 620 FWD, na cor Magenta, para 755 páginas - Epson - R$ 

166,60; Item 07 - 60 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - 

Epson Styllus Officejet TX 620 FWD, na cor ciano, para 755 páginas. - Epson - R$ 

166,60; Item 08 - 60 - Peça - Cartucho de Tinta para impressora original / Compativel - 

Epson Styllus Officejet TX 620 FWD, na cor preto, para 945 páginas. - Epson - R$ 

205,80. – Código do recurso e fonte: 001 - 01.01.01.0312200182.097.33.90.30.00, –  

422 - 01.08.01.1030100292.041.33.90.30.00 – 012 - 01.01.01.0412200022.016.33.90.30.00 

- 432 - 01.08.01.1030100292.054.33.90.30.00; 030 - 01.01.01.0824300022.256.33.90.30.00 

– 433 - 01.08.01.1030100292.055.33.90.30.00; 040 - 01.01.01.0824300272.171.33.90.30.00 

– 453 - 01.08.01.1030200312.045.33.90.30.00; 048 - 01.01.01.0824400282.173.33.90.30.00 

– 476 - 01.08.01.1030400332.058.33.90.30.00; 066 - 01.01.01.2612200602.247.33.90.30.00 

– 488 - 01.08.01.1030500332.059.33.90.30.00; 089 - 01.02.01.0412200772.017.33.90.30.00 

–500 - 01.09.01.1224300382.282.33.90.30.00; 107 - 01.02.01.2060600652.215.33.90.30.00 

– 512 - 01.09.01.1230600482.083.33.90.30.00; 116 - 01.02.01.2369100642.210.33.90.30.00 

– 562 - 01.09.01.1236100402.063.33.90.30.00; 123 - 01.02.01.2369500632.280.33.90.30.00 

– 622 - 01.09.01.1236500392.063.33.90.30.00; 129 - 01.03.01.0812200592.257.33.90.30.00 

– 630 - 01.09.01.1236500392.082.33.90.30.00; 133 - 01.03.01.0824100512.252.33.90.30.00 

– 647 - 01.09.01.1236600432.063.33.90.30.00; 140 - 01.03.01.0824300512.253.33.90.30.00 

– 653 - 01.09.01.1236700372.076.33.90.30.00; 144 - 01.03.01.0824300512.254.33.90.30.00 

– 658 - 01.09.01.1339200612.287.33.90.30.00; 148 - 01.03.01.0824300572.146.33.90.30.00 

– 662 - 01.09.01.2781200192.288.33.90.30.00; 161 - 01.03.01.0824400512.250.33.90.30.00 

– 673 - 01.10.01.0412200202.025.33.90.30.00; 167 - 01.03.01.0824400532.267.33.90.30.00 

– 684 - 01.10.01.0412200202.276.33.90.30.00; 171 - 01.03.01.0824400542.267.33.90.30.00 

– 695 - 01.11.01.0618200092.278.33.90.30.00; 175 - 01.03.01.0824400552.138.33.90.30.00 

– 712 - 01.11.01.1545200092.026.33.90.30.00; 184 - 01.03.01.0824400552.270.33.90.30.00 



– 741 - 01.12.01.0618100142.027.33.90.30.00; 213 - 01.03.01.0824400592159.33.90.30.00 

– 757 - 01.12.01.0618200172.096.33.90.30.00; 230 - 01.04.01.0406100212.019.33.90.30.00 

– 770 - 01.12.01.2678200152.279.33.90.30.00; 241 - 01.04.01.0406100212.119.33.90.30.00 

– 785 - 01.13.01.1339200612.028.33.90.30.00; 252 - 01.04.01.0412200212.118.33.90.30.00 

– 850 - 01.14.01.1751200762.029.33.90.30.00; 299 - 01.05.01.1545100132.020.33.90.30.00 

– 867 - 01.15.01.1854100032.030.33.90.30.00; 338 - 01.06.01.2781200192.021.33.90.30.00 

– 881 - 01.15.01.1854100042.030.33.90.30.00; 360 - 01.07.01.0412300222.022.33.90.30.00 

– 894 - 01.15.01.1854100062.030.33.90.30.00; 374 - 01.07.01.0412900352.022.33.90.30.00 

– 915 - 01.16.01.0412200752.275.33.90.30.00. – Modalidade: Pregão Presencial 

(168/2015) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 02/09/2015. 

 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 057/2015 – Processo nº 402/2015 – Contratante: 

Município de Louveira – Empresa detentora: DALEFRUT COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP – Objeto: Registro de preços para 

transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros 

alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de 

Educação – Preços registrados para a detentora a seguinte ordem (ITEM, QTD, UNID., 

DESCRIÇÃO, COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO, VALOR UNITÁRIO): LOTE 01 

- Item 1 - 3.000 - Kg - Abóbora cabotian - descascada e picada - Abóbora. Variedade: 

cabotian. Descascada, limpa, sem sementes, pedaços de, no máximo, 2,5 cm de 

dimensão. Com 100% de aproveitamento. Grau de maturação para consumo em 24 

horas. Com ausência de podridão, ferimentos, passados ou áreas murchas, Em 

embalagem plástica transparente, incolor e a vácuo, com opções de 01 e 03 Kg, de 

acordo com o pedido da contratante. O produto deve ser entregue refrigerado, com 

tolerância até 7ºC. Produto padronizado. As informações do rótulo devem estar de 

acordo com as exigências legais (Lei 10.674/03, Portaria Inmetro 157/02, RDC 259/02. 

RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 360/03, RDC 359/03 e RDC 163/06). - R$ 11,21. Item 

2 - 4.500 – Kg - Alho roxo - descascado - Alho. Variedade roxa. Graúdo, descascado e 

limpo, com 100% de aproveitamento. Com ausência de brotado, chocho, podridão, 

murcho, ferimentos ou passados. Em embalagem plástica transparente, incolor e a 

vácuo, com opções de 01 e 03 Kg, de acordo com o pedido da contratante. O produto 

deve ser entregue refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto padronizado. As 

informações do rótulo devem estar de acordo com as exigências legais (Lei 10.674/03, 

Portaria Inmetro 157/02, RDC 259/02. RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 360/03, RDC 

359/03 e RDC 163/06). - R$ 19,90. Item 3 - 90.000 - Und. - Caqui - higienizado e 

embalado individualmente - Caqui. Variedades: Rama-forte e Taubaté. VARIEDADE 

RAMA-FORTE: formato: achatado; casca: vermelha; polpa: amarelo-parda e mole. 

VARIEDADE TAUBATÉ: formato: globoso; casca: vermelha; polpa: amarelada e 

mole. Para todas as variedades: classe de valoração: A ou B; denominação atacadista: 

30-32 ou 36-40-42 (02 camadas) ou 15-16 ou 18-21 (01 camada); denominação 

CEAGESP: A ou B; diâmetro: maior que 07 cm. Higienizados (cloradas); Embalagem: 

individual, identificadas com selo contendo nome do produtor/fornecedor, data de 

produção e peso líquido. Apenas unidades maduras, isentas de danos físicos e/ou 

biológicos. - R$ 0,99. Item 4 - 5.500 – Kg - Cebola - descascada - Cebola descascada, 

inteira. Cor: branca a creme; aroma: característico; grau de maturação: para consumo 

em 24 horas; aproveitamento: 100%; diâmetro: 71 a 90 mm. Secas, limpas e com 

ausência de ferimentos, perda de catafilo interno, podridão, bolores ou unidades 

brotadas. Prazo mínimo de validade: 05 dias. Em embalagem plástica transparente, 

incolor, a vácuo de 01 ou 03 Kg, de acordo com o pedido da contratante . O produto 

deve ser entregue refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto padronizado. As 

informações do rótulo devem estar de acordo com as exigências legais (Lei 10.674/03, 



Portaria Inmetro 157/02, RDC 259/02. RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 360/03, RDC 

359/03 e RDC 163/06). R$ 9,79. Item 5 - 2.000 – Kg - Cebolinha - higienizada e 

processada - Cebolinha. Limpa, higienizada (clorada), processada em forma de anéis. 

Grau de maturação: para consumo em 24 horas. Com 100% de aproveitamento. Com 

ausência de amarelados, podridão, murcho, passados ou melados. Prazo de validade 

mínimo:03 dias. Em embalagem plástica transparente, incolor, com 250 g. O produto 

deve ser entregue refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto padronizado. As 

informações do rótulo devem estar de acordo com as exigências legais (Lei 10.674/03, 

Portaria Inmetro 157/02, RDC 259/02. RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 360/03, RDC 

359/03 e RDC 163/06). - R$ 21,00. Item 6 - 1.000 – kg - Cheiro Verde - processado e 

higienizado - Mistura de salsa e cebolinha. Limpas, higienizadas (clorada), processadas 

em finos pedaços. Grau de maturação: para consumo em 24 horas. Com 100% de 

aproveitamento. Com ausência de amarelados, podridão, murcho, passados ou melados. 

Prazo de validade mínimo:03 dias. Em embalagem plástica transparente, incolor, com 

250 g. O produto deve ser entregue refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto 

padronizado. As informações do rótulo devem estar de acordo com as exigências legais 

(Lei 10.674/03, Portaria Inmetro 157/02, RDC 259/02. RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 

360/03, RDC 359/03 e RDC 163/06). - R$ 25,01. Item 7 - 1.500 – Kg - Salsa - 

higienizada e processada - Salsa. Limpa, higienizada (clorada), processada em fatias 

finas. Grau de maturação: para consumo em 24 horas. Com 100% de aproveitamento. 

Com ausência de amarelados, podridão, murcho, passados ou melados. Prazo de 

validade mínimo:03 dias. Em embalagem plástica transparente, incolor, com 250 g. O 

produto deve ser entregue refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto padronizado. As 

informações do rótulo devem estar de acordo com as exigências legais (Lei 10.674/03, 

Portaria Inmetro 157/02, RDC 259/02. RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 360/03, RDC 

359/03 e RDC 163/06). - R$ 25,01. Item 8 - 300.000 - Und. - Uva -higienizada, 

embalada individualmente - Uva. Variedades: Niagara, Isabel, BRS Clara (sem 

sementes), Itália, Rubi e Benitaka. Higienizadas (cloradas); Brix: mínimo de 16; 

Embalagem: de 120g, pet na cor cristal, recicláveis, com capacidade volumétrica de 150 

ml, dimensões internas de 59 x 65 mm de diâmetro e externas de 79 x 70 mm de 

diâmetro, identificadas com selo contendo nome do produtor/fornecedor, data de 

produção e peso líquido. Apenas unidades maduras, isentas de danos físicos e/ou 

biológicos. - R$ 2,99. LOTE 02 na seguinte ordem(ITEM, QTD., UNID., 

DESCRIÇÃO, COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO e VALOR UNITÁRIO): item 1 - 

10.000 – Dz – Ovos - Ovo de galinha, branco ou vermelho. Classe A, tipo extra (peso 

mínimo 60 g). Com Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. As cascas não 

devem apresentar trincas, furos ou imperfeições como rugosidades. Devem ser 

entregues em embalagens secas, limpas, íntegras, em bom estado de conservação e 

lacradas. Informações de SIF e validade devem estar impressas de maneira indelével nas 

caixas. A validade mínima no ato da entrega será de 2/3 do prazo total de validade. - R$ 

4,90. / LOTE 03 (ITEM, QTD., UNID., DESCRIÇÃO, COMPLEMENTO DA 

DESCRIÇÃO  e VALOR UNITÁRIO): item 1 – 500 – Kg – Abacate - Abacate. 

Variedades: geada, margarida, breda, fortuna, quintal. VARIEDADE GEADA: formato: 

piriforme; casca: verde, lisa e fina; polpa: amarela e com poucas fibras; classe de 

valoração: A. VARIEDADE MARGARIDA: formato: esferóide; casca: verde, rugosa e 

grossa; polpa: verde clara e sem fibras; classe de valoração: C. VARIEDADE BREDA: 

formato: elíptico; casca: verde, lisa e fina; polpa: amarela e sem fibras; classe de 

valoração: B. VARIEDADE FORTUNA: formato: piriforme; casca: verde, rugosidade 

média e espessura média; polpa: amarela e sem fibras; classe de valoração: C. 

VARIEDADE QUINTAL: formato: piriforme; casca: verde, rugosidade média e 



espessura média; polpa: amarela e sem fibras; classe de valoração: B. Para todas as 

variedades: denominação atacadista: boca 10 (geada) ou boca 12 (na caixa K); peso da 

unidade: maior que 400 g. Com ausência de danos por pragas, defeitos nas cascas 

graves, ferimentos, podridão, queimadura de sol grave. Sem frutos passados. - R$ 3,79. 

Item 2 - 105.000 - Kg. - Abacaxi pérola - Abacaxi. Variedade: pérola. Formato: cônico, 

com frutilhos de formato achatado; casca: de espessura fina; coroa: com espinhos e 

verde arroxeada; polpa: branco pérola. Classe de valoração: A; denominação atacadista: 

tipo 08 ou tipo 10; peso da unidade: maior que 1,5 kg. Com ausência de podridão, 

amassado, fasciação grave, ferimento, defeito de polpa ou queimadura de sol grave. 

Todas as unidades devem apresentar coroa e não devem estar passados ou imaturos. - 

R$ 6,90. Item 3 - 10.000 – Kg – Ameixa - Ameixa. Variedades: rubi mel, rubi, letícia, 

gema de ouro, pluma7, italiana e black âmbar VARIEDADE RUBI MEL: formato: 

ovalado; casca: vermelha; polpa: amarela, semi aderida ao caroço. VARIEDADE 

RUBI: formato: arredondado; casca: vermelha; polpa: amarela, semi aderida ao caroço. 

VARIEDADE LETÍCIA: formato: ovalado; casca: vermelha; polpa: amarela, solta do 

caroço. VARIEDADE GEMA DE OURO: formato: elíptico e achatado; casca: amarela; 

polpa: amarela, aderida ao caroço. VARIEDADE PLUMA7: formato: redondo; casca: 

vermelha; polpa: sanguínea, aderida ao caroço. VARIEDADE ITALIANA: formato: 

arredondado; casca: roxa; polpa: amarela, semi aderida ao caroço. VARIEDADE 

BLACK AMBAR: formato: redondo; casca: azulada; polpa: amarela, semi aderida ao 

caroço. Para todas as variedades: classe de valoração: A (nacional) ou B (estrangeira), 

denominação atacadista: 6A ou 5A (nacional)/ tipo 20 (americana)/ 65+ (espanhola)/ 

60-65 (chilena e argentina), denominação CEAGESP: calibre 4 (nacional); diâmetro da 

unidade: maior que 50 mm. Frutos com ausência de podridão, defeitos na polpa ou 

ferimentos. Não deve haver unidades imaturas ou murchas. - R$ 13,43. Item 4 - 10.000 

– Kg – Atemoia - Atemoia. Variedades: Atemoia, Fruta do conde ou Pinha. 

VARIEDADE ATEMOIA: formato: coração; casca: verde-escura/ amarelada, rugosa e 

pontiaguda; polpa: branca a creme, com poucas sementes. VARIEDADE FRUTA DO 

CONDE OU PINHA: formato: arredondado, casca: amarelo-esverdeada e rugosa; 

polpa: branca a creme, com muitas sementes. Para todas as variedades: classe de 

valoração: A; denominação atacadista: tipo 4 a 6; denominação CEAGESP: 8-10 frutos; 

peso da unidade: maior que 330 g. - R$ 20,74. Item 5 - 40.000 – Kg - Banana nanica -

Banana. Variedade: nanica. Casca: amarelo esverdeada e fina. Polpa: branco creme; 

comprimento da unidade: maior que 12 cm. Frutos com ausência de podridão, 

ferimentos ou danos por pragas. Não deve haver unidades imaturas ou passadas. - R$ 

2,99. Item 6 - 14.000 – Kg - Banana prata - Banana. Variedade: prata. Casca: amarelo 

esverdeada, espessura média; polpa: creme rósea; comprimento da unidade: maior que 

16 cm. Frutos com ausência de podridão, ferimentos ou danos por pragas. Não deve 

haver unidades imaturas ou passadas. - R$ 4,43. Item 7 - 10.000 – Kg - Carambola doce 

- Carambola. Variedade: doce. Formato: oblongo com 5 arestas; casca: amarela; polpa: 

amarelo esverdeada, crocante e doce; classe de valoração: D; denominação atacadista: 

tipo 6; peso da unidade: de 70 a 99 g. Com ausência de danos por praga, ferimentos e 

podridão. Sem unidades imaturas. R$ 11,07. Item 8 - 10.000 – Kg – Figo - Figo. 

Variedade: roxa. Formato: piriforme e alongado; cor: casca roxo-violácea escura e polpa 

róseo-avermelhada; classe de valoração: A; denominação atacadista: grande (tipo 08); 

denominação CEAGESP: A; diâmetro: maior que 45 mm. Com ausência de podridão, 

danos por pragas, ferimentos e defeitos graves de casca. Sem unidades imaturas ou 

passadas. - R$ 9,89. Item 9 - 10.000 – Kg – Goiaba - Goiaba. Diversas variedades. 

Formato: oblongo, piriforme, levemente ovalado, ovalado, redondo, achatado ou 

globoso; casca: verde ou amarela; lisa ou rugosa; polpa: vermelha ou branca; classe de 



valoração: A; denominação atacadista: 09 frutos; denominação CEAGESP: 09 frutos; 

diâmetro da unidade: maior que 70 mm. Com ausência de danos por pragas, defeitos de 

casca grave, ferimento ou pontos de podridão. Sem unidades passadas. - R$ 6,13. Item 

10 - 10.000 – Kg – Kiwi - Kiwi. Variedades: Abbot, Bruno, Hayward, Monty, MG, 

Golden, Kakihara. VARIEDADE ABBOT: polpa: verde; formato: oblongo; casca: 

marrom. VARIEDADES BRUNO/ HAYWARD/ MONTY: polpa: verde; formato: 

oblongo; casca: esverdeada. VARIEDADE MG: polpa: verde; formato: achatado; casca: 

marrom. VARIEDADE GOLDEN: polpa: amarela; formato: oblongo; casca: marrom. 

VARIEDADE KAKIHARA: polpa: amarela; formato: cônico; casca: marrom. Para 

todas as variedades: classe de valoração: D; peso da unidade: menor que 114 g. Com 

ausência de ferimentos e podridão. Sem unidades murchas ou imaturas. - R$ 14,31. Item 

11 - 12.000 – Kg - Laranja lima - Laranja. Variedade: lima. Formato: esférico, casca: 

verde-amarelada, levemente lisa, sem umbigo; polpa: doce e laranja; classe de 

valoração: A; denominação atacadista: 11 a 13 dúzias na caixa M; ou 09 a 12 dúzias na 

caixa M; denominação CEAGESP: A; diâmetro da unidade: de 65 a 70 mm. Com 

ausência de podridão, dano por praga, ferimento, unidades murchas ou imaturas. - R$ 

5,50. Item 12 - 60.000 – Kg - Laranja pera - Laranja. Variedades: pera rio e pera natal. 

VARIEDADE PERA RIO: formato: elíptico; casca: laranja amarelada, lisa, sem 

umbigo; polpa: laranja. VARIEDADE PERA NATAL: formato: elíptico; casca: laranja 

alaranjada, lisa, sem umbigo; polpa: laranja. Para todas as variedades: classe de 

valoração: A; denominação atacadista: 11 a 13 dúzias na caixa M ou 09 a 12 dúzias na 

caixa M; diâmetro da unidade: de 65 a 71 mm. Com ausência de podridão, dano por 

praga, ferimento, unidades murchas ou imaturas. - R$ 2,94. Item 13 – 500 – Kg – Lichia 

Lichia. Variedades: Bengal e Brewster. VARIEDADE BENGAL: formato: cordiforme; 

casca: vermelho-brilhante; polpa: firme. VARIEDADE BREWSTER: formato: 

cordiforme; casca: vermelho-brilhante; polpa: firme. Para a todas as variedades: 

denominação atacadista: único ou cumbucada; denominação CEAGESP: A; diâmetro da 

unidade: maior que 25 mm. Com ausência de danos por praga, deformações graves, 

ferimentos, podridão ou unidades imaturas. - R$ 18,75. Item 14 – 200 – Kg - Limão 

tahiti - Limão. Variedade: tahiti. Formato: arredondado; casca: verde, lisa ou 

ligeiramente rugosa e de média espessura; polpa: verde-esbranquiçada, alta suculência, 

sem sementes e acidez média; classe de valoração: A; denominação atacadista: 15 a 18 

dúzias; denominação CEAGESP: A; diâmetro da unidade: maior que 60 mm. Com 

ausência de ferimentos, oleocelose, podridão e unidades secas ou passadas. - R$ 4,72. 

Item 15 - 63.000 - Kg - Maçã - Maçã. Variedades: Fuji e Gala. - VARIEDADE FUJI: 

casca: vermelha com estrias; polpa: amarelo-clara. VARIEDADE GALA: casca: 

vermelha com estrias; polpa: branco-creme. Para todas as variedades: classe de 

valoração: C; denominação atacadista: 165; peso da unidade: 90 a 100 g. Com ausência 

de defeito de polpa, ferimento, podridão, bolor ou amassado. - R$ 6,89. Item 16 - 1.700 

– Kg - Maçã Red Delicious - Maçã. Variedade: Red Delicious (Argentina). Casca: 

vermelho-escura, polpa: branco-creme; classe de valoração: A; denominação atacadista: 

80 a 100; peso da unidade: maior que 180 g. Com ausência de defeito de polpa, 

ferimento, podridão, bolor ou amassado. - R$ 9,48. Item 17- 20.000 – Kg - Mamão 

Formosa - Mamão. Variedade: formosa comprido (hermafrodita). Formato: piriforme, 

alongado e com ponta arredondada; casca: com sulcos intermediários, amarelo-

alaranjada; polpa: alaranjada; classe de valoração: A; denominação atacadista: 05-09 

frutos; denominação CEAGESP: A; peso da unidade: 1,36 a 2,4 kg. Frutos firmes, com 

ausência de ferimentos, defeitos na polpa, podridão ou unidades imaturas. - R$ 5,74. 

Item 18 - 1.500 – Kg - Mamão Papaia Mamão. Variedade: Golden ou Sunrise 

(vulgo Papaia). Para todas as variedades: Formato: piriforme com ou sem pescoço; 



casca: com sulcos superficiais, amarelo-alaranjada; polpa: avermelhada; classe de 

valoração: A; denominação atacadista: tipo 15; denominação CEAGESP: 15 frutos; 

peso da unidade: de 500 a 600g. Frutos firmes, com ausência de ferimentos, defeitos na 

polpa, podridão ou unidades imaturas. - R$ 4,92. Item 19 - 10.000 – Kg – Manga - 

Manga. Variedades: Haden, Tommy Atkins, Palmer. VARIEDADE HADEN: formato: 

ovalado; casca: amarelo-avermelhada, com lenticelas grandes; polpa: amarelo-

alaranjada, com baixo teor de fibras. VARIEDADE TOMMY ATKINS: formato: 

oblongo oval e ovóide oblongo; casca: amarelo-avermelhada; polpa: amarelo-

alaranjada, com médio teor de fibras. VARIEDADE PALMER: formato: elíptico; 

casca: verde-arroxeada (imatura) ou vermelho escura (madura); polpa: amarela, com 

baixo teor de fibras. Para todas as variedades: classe de valoração:B; denominação 

atacadista: tipo 09; denominação CEAGESP: 09 frutos; peso da unidade: maior que 650 

g. Com ausência de defeitos de polpa, defeitos graves de casca, ferimentos, manchas de 

látex, podridão ou unidades imaturas. - R$ 6,85. Item 20 – 500 – Kg- Maracujá azedo - 

Maracujá. Variedade: azedo. Formato: globuloso; casca: amarelo-esverdeada (imaturo) 

ou amarela (maduro); classe de valoração: A; denominação atacadista: super; 

denominação CEAGESP: A; diâmetro da unidade: maior que 85 mm. Com ausência de 

podridão, ferimento e deformação grave. Sem unidades imaturas, passadas ou secas. - 

R$ 5,94. Item 21 - 120.000 – Kg - Melancia comum - Melancia. Variedade: comum. 

Fundo: verde claro ou escuro; polpa: vermelha com presença ou não de sementes; casca: 

com estrias finas, grossas ou ausentes; classe de valoração: A; denominação atacadista: 

grande; denominação CEAGESP: graúda; peso da unidade: de 10 a 13 kg. Com 

ausência de podridão, ferimento, virose, amassados, polpa branca, deformação grave, 

queimadura de sol grave. Sem unidades ocas, passadas ou imaturas. - R$ 2,94. Item 22 - 

16.000 – Kg - Melão amarelo - Melão. Variedade: amarelo. Casca: pouco rugosa ou 

rugosa; amarela, variando entre amarelo-esverdeada e amarelo-intensa; polpa: branco-

esverdeada ou creme; formato: ovalado ou elíptico; classe de valoração: A; 

denominação atacadista: 5 a 7; denominação CEAGESP: 6/7 frutos; peso da unidade: 

maior que 1,9 kg. Com ausência de podridão e ferimentos. Sem unidades imaturas ou 

passadas. - R$ 5,94. Item 23 - 2.500 – Kg – Morango - Morango. Variedades: Albion, 

Aromas; Camino Real ou Oso Grande. VARIEDADE ALBION, AROMAS OU 

CAMINO REAL: textura: firme; sabor: doce; classe de valoração: B; denominação 

atacadista: caminho ou caminho. VARIEDADE OSO GRANDE: textura: firme; sabor: 

doce; classe de valoração: A; denominação atacadista: oso grande. Para todas as 

variedades: diâmetro da unidade: maior que 35 mm próximo ao cálice. Sem sinais de 

podridão, deformação grave ou ferimento. Unidades com cálice e sépalas, sem unidades 

imaturas ou passadas. - R$ 18,10. Item 24 - 10.000 – Kg – Nectarina - Nectarina. 

Variedades: Colombina, Josefina, Sunripe, Sun Raycer e Sunred. VARIEDADE 

COLOMBINA: formato: globoso; casca: vermelho-escura; polpa: amarelada com 

caroço solto. VARIEDADE JOSEFINA: formato: globoso; casca: vermelho-escura e 

sobre fundo amarelo-esverdeada; polpa: branca com caroço solto. VARIEDADE 

SUNRIPE: formato: globoso oblongo; casca: avermelha; polpa: amarelada com caroço 

solto. VARIEDADE SUNRED: formato: globoso; casca: vermelha; polpa: amarelada 

com caroço semi solto. VARIEDADE SUN RAYCER: formato: globoso; casca: 

vermelha; polpa: amarelada com caroço preso. Para todas as variedades: classe de 

valoração: A; denominação atacadista: tipo 20 (3A) (nacional)/ tipo 44-44 (americana)/ 

A 24 (espanhola); peso da unidade: maior que 126 g ou diâmetro da unidade: maior que 

67 mm. Com ausência de defeitos de polpa, ferimentos, podridões, unidades murchas ou 

imaturas. - R$ 16,38. Item 25 – 850 - Kg  Pera - Pera. Variedades: William’s e Red 

William’s. VARIEDADE WILLIAM’S: formato: oblongo, obtuso e piriforme; casca: 



amarela, verde-amarelada ou vermelho vivo e brilhante; polpa: branca. Para todas as 

variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: 70/90; peso da unidade: 

maior que 200 g. Com ausência de defeitos de polpa, ferimentos, manchas e podridão. 

Sem unidades murchas, imaturas ou passadas. - R$ 8,45. Item 26 - 10.000 – Kg – 

Pêssego - Pêssego. Diversas variedades. Formato: ovalado, redondo, globoso ou 

alongado; bico: ausente, quase ausente, pouco evidente, evidente ou muito evidente; 

fundo: amarelo ou creme; polpa: amarela ou branca; casca: sem cobrimento de 

vermelho, traços de vermelho, manchas de vermelho, metade com cobrimento de 

vermelho ou maior parte com cobrimento de vermelho; caroço: aderido, semi aderido 

ou solto. Para todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: tipo 

44-48 ou grande (americana)/ A 24 (espanhola)/ calibre 5 (nacional); diâmetro da 

unidade: maior que 61 mm. Com ausência de podridão, defeito de polpa, dano por praga 

e ferimento. Sem unidades imaturas, murchas ou passadas. - R$ 14,11. Item 27 - 18.000 

– Kg – Tangerina - Tangerina. Variedades: cravo, murcote e ponkan. VARIEDADE 

CRAVO: formato: arredondado, com achatamento nos pólos; semente: poucas; casca: 

fina, solta e amarelo alaranjada; albedo: espesso; polpa: laranja clara; sabor: doce 

acidulado; classe de valoração: A; denominação atacadista: 10/12 dúzias; denominação 

CEAGESP: A 10/12 dúzias; diâmetro da unidade: maior que 70 mm. VARIEDADE 

MURCOTE: formato: arredondado; semente: muitas; casca: fina, aderida e laranja; 

albedo: fino; polpa: laranja; sabor: doce acidulado; classe de valoração: A; denominação 

atacadista: 08/10 dúzias; denominação CEAGESP: A 08/10 dúzias; diâmetro da 

unidade: maior que 82 mm. VARIEDADE PONKAN: formato: arredondado com 

achatamento nos pólos; semente: muitas; casca: fina, solta e laranja; albedo: fino; polpa: 

laranja; sabor: doce acidulado; classe de valoração: A; denominação atacadista: 08/10 

dúzias; denominação CEAGESP: A 08/10 dúzias; diâmetro da unidade: maior que 82 

mm. Com ausência de podridão, ferimento ou dano por praga. Sem unidades passadas 

ou imaturas. - R$ 4,30. / LOTE 04 na seguinte ordem (ITEM, QTD., UNID., 

DESCRIÇÃO, COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO e VALOR UNITÁRIO): item 1 - 

3.000 – Kg - Abóbora cabotian - Abóbora. Variedade: cabotian. Formato: globular, 

achatado, com marcação de gomos suaves; casca: grossa, rugosa e verde escura; polpa: 

amarelo intenso; classe de valoração: A; denominação atacadista: maior; peso da 

unidade: maior que 2 kg. Com ausência de machucados, ferimentos, ou podridão. - R$ 

4,45. Item 2 - 3.500 – Kg – Abobrinha - Abobrinha. Variedades: brasileira ou italiana. 

VARIEDADE BRASILEIRA: formato: cilíndrico com pescoço; casca: verde com 

estrias escuras ou claras; classe de valoração: B; denominação atacadista: 2A; 

denominação CEAGESP: extra A; diâmetro da unidade: de 55 a 70 mm. VARIEDADE 

ITALIANA: formato: cilíndrico ou bojudo; casca: verde clara e rajada, podendo 

apresentar leves estrias escuras; classe de valoração: A; denominação atacadista: 3A; 

denominação CEAGESP: extra AA; comprimento da unidade: de 17 a 22 cm. Com 

ausência de ferimentos, podridão, danos por pragas e virose. Sem frutos passados ou 

murchos. - R$ 3,92. Item 3 - 7.000 – Kg - Batata lisa - Batata lisa e escovada. Diversas 

variedades. Classe de valoração: A; denominação atacadista: peneira 43 a 70, 

denominação CEAGESP: especial; diâmetro da unidade: de 43 a 70 mm; embalagem: 

no máximo 50 kg. Com ausência de podridão, esverdeamento, brotado, ferimento, 

defeito de polpa ou dano por praga. - R$ 4,01. Item 4 - 1.500 - Kg  Batata doce - Batata 

doce. Variedades: rosada uruguaia, rosada canadense, rosada de Bauru, amarela, branca, 

roxa e japonesa. VARIEDADE ROSADA URUGUAIA: polpa: rosada quando crua e 

amarela quando cozida; casca: dupla, 1 A transparente e 2 A rosa púrpura. 

VARIEDADE ROSADA CANADENSE: polpa: creme quando crua e amarela quando 

cozida; casca: rosada. VARIEDADE ROSADA DE BAURU: polpa: creme quando crua 



e amarela quando cozida; casca: rosada. VARIEDADE AMARELA: polpa: creme 

quando crua e amarela quando cozida; casca: amarela. VARIEDADE BRANCA: polpa: 

creme quando crua e branca quando cozida; casca: branca. VARIEDADE ROXA: 

polpa: roxa quando crua ou cozida; casca: roxa; classe de valoração: A. VARIEDADE 

JAPONESA: polpa: creme quando crua e amarela quando cozida; casca: levemente 

rosada. Para todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: 2 A; 

denominação CEAGESP: extra AA; peso da unidade: de 150 a 450 g; embalagem: no 

máximo 50 kg. Com ausência de podridão, deformação grave, danos por pragas, 

esverdeamento, queimadura de sol grave, ferimentos ou brotados. Nenhuma unidade 

deve estar murcha ou passada. - R$ 4,56. Item 5 - 4.500 – Kg – Beterraba - Beterraba. 

Formato: globular, podendo ser ligeiramente cônico; casca: vermelho arroxeada; polpa: 

vermelho arroxeada com anéis concêntricos; classe de valoração: A; denominação 

atacadista: 3 A; denominação CEAGESP: extra AA; diâmetro da unidade: 91 a 110 

mm. Com ausência de podridão e ferimentos. Sem unidades murchas ou passadas. - R$ 

3,83. Item 6 – 300 – Kg – Cará - Cará. Variedades: São Tomé e Flórida.VARIEDADE 

SÃO TOMÉ: formato: cilíndrico e alongado; casca: marrom escura; polpa: branca. 

VARIEDADE FLÓRIDA: formato: ovalado e alongado; casca: marrom clara; polpa: 

branca. Para todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: 3 A; 

denominação CEAGESP: extra A; peso da unidade: maior que 600 g. Com ausência de 

danos por pragas, deformação grave, podridão ou ferimento. - R$ 5,39. Item 7 - 5.500 – 

Kg – Cebola - Cebola. Variedades: amarela e vermelha. VARIEDADE AMARELA: 

polpa e casca amarelas. VARIEDADE VERMELHA: polpa: amarela; casca: vermelha. 

Para todas as variedades: classe de valoração: B; denominação atacadista: caixa 4; 

denominação CEAGESP: graúda; diâmetro da unidade: de 71 a 90 mm. Unidades secas, 

limpas e com ausência de ferimentos, perda de catafilo interno, podridão ou unidades 

brotadas. - R$ 5,20. Item 8 - 10.500 – Kg – Cenoura - Cenoura. Variedades: Nantes, 

Kuroda, Brasília, Juliana. Corte transversal: duas cores, radial estelar, radial. 

VARIEDADE NANTES: cor: alaranjado-escura; formato: cilíndrico; ápice: 

arredondado; coração: pouco evidente; textura da casca: lisa. VARIEDADE KURODA: 

cor: vermelho-alaranjada; formato: cônico; ápice: arredondado; coração: pouco 

evidente; textura da casca: lisa. VARIEDADE BRASÍLIA: cor: alaranjado-clara; 

formato: cilíndrico a cônico; ápice: apontado; coração: evidente; textura da casca: 

levemente rugosa. VARIEDADE JULIANA: cor: alaranjado-intensa; formato: 

cilíndrico; ápice: arredondado; coração: pouco evidente; textura da casca: lisa. Para 

todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: 3A; denominação 

CEAGESP: extra AA; comprimento da unidade: de 200 a 240 mm. Sem folhas. Limpas, 

frescas, firmes, sem pigmentação verde ou roxa na parte superior. Com ausência de 

podridão, dano por praga, ferimentos e deformações graves. Sem unidades murchas ou 

lenhosas. - R$ 4,22. Item 9 - 3.500 – Kg – Chuchu - Chuchu. Diversas variedades. 

Formato: arredondado, pescoço curto, alongado ou pescoço longo; casca: lisa, gomada, 

sem espinhos; cor: verde, verde clara ou verde escura; classe de valoração: A; 

denominação atacadista: 3A; denominação CEAGESP: extra AA; peso da unidade: 

menor que 250 g. Com ausência de podridão, deformação grave ou ferimentos. Sem 

unidades murchas ou passadas. - R$ 4,86. Item 10 - 1.000 – Kg - Ervilha torta - Ervilha 

torta. Item Formato: alongada, achatada e curva; grão: globoso, pequeno e liso; cor: 

verde-clara; classe de valoração: A; denominação atacadista: 3A; denominação 

CEAGESP: extra AA; peso da unidade: maior que 6 g. Unidades frescas e limpas, sem 

sinais de dano por praga ou doença, sem ferimentos, sinais de podridão ou murchas. - 

R$ 18,00. Item 11 – 250 – Kg – Inhame - Inhame. Variedades: branca e roxa. Item 

VARIEDADE BRANCA: formato: globoso a ovalado; casca: rugosa, castanho-clara 



com faixas horizontais castanhas; córtex: branco; polpa: branca. - VARIEDADE 

ROXA: formato: globoso a ovalado com ponta afilada; casca: rugosa, castanho-clara 

com faixas horizontais castanho-escuras; córtex: arroxeada; polpa: branca. Para todas as 

variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: 3A; denominação 

CEAGESP: extra A; peso da unidade: maior que 100 g. Com ausências de deformação 

grave, ferimento ou podridão. Sem unidades passadas. R$ 4,87. Item 12 – 250 – Kg – 

Jiló - Jiló. Variedade: redondo. Formato: arredondado; cor: verde-média; classe de 

valoração: B; denominação atacadista: 2A; denominação CEAGESP: extra A; diâmetro 

da unidade: de 40 a 50 mm. - Com ausência de danos por pragas, ferimentos e unidades 

passadas ou murchas. - R$ 4,07. Item 13 – 700 – kg - Maxixe comum Maxixe. - 

Variedade: comum. Formato: oblongo; casca: verde-clara, com presença de acúleos; 

classe de valoração: C; denominação atacadista: C; diâmetro da unidade: maior que 41 

mm. Com ausência de podridão e ferimentos. Sem unidades passadas ou murchas. - R$ 

7,24. Item 14 - 11.000 – Kg – Pepino - Pepino. Variedades: caipira, comum e japonês. 

VARIEDADE CAIPIRA: casca: verde-clara e lisa; polpa: macia; classe de valoração: 

C; denominação atacadista: 1A; denominação CEAGESP: extra; comprimento da 

unidade: maior que 15 cm. VARIEDADE COMUM: casca: verde-escura; polpa: macia; 

classe de valoração: A; denominação atacadista: 3A; denominação CEAGESP: extra 

AA; comprimento da unidade: de 16 a 20 cm. - VARIEDADE JAPONÊS: casca: verde-

escura e brilhante; polpa: crocante; classe de valoração: A; denominação atacadista: 3A; 

denominação CEAGESP: extra AA; comprimento da unidade: de 20 a 25 cm. Com 

ausência de podridão, ferimentos, deformação grave e virose. Sem unidades murchas ou 

passadas. - R$ 4,60. Item 15 - 5.000 – Kg - Pimentão verde e vermelho - Pimentão. 

Variedade: verde e vermelha. Formato: cônico ou retangular; cor: casca e polpa verde 

ou vermelha; classe de valoração: A; denominação atacadista: 3A; denominação 

CEAGESP: extra AA; comprimento da unidade: maior que 15 cm. Com ausência de 

podridão, ferimento, deformação grave ou virose. Sem unidades murchas. R$ 7,15. Item 

16 - 2.500 – Kg - Pimentão amarelo - Pimentão. Variedade: amarelo. Formato: cônico 

ou retangular; cor: casca e polpa amarelo; classe de valoração: A; denominação 

atacadista: 3A; denominação CEAGESP: extra AA; comprimento da unidade: maior 

que 15 cm. Com ausência de podridão, ferimento, deformação grave ou virose. Sem 

unidades murchas. - R$ 7,16. Item 17 - 3.000 – Kg - Rabanete redondo - Rabanete. 

Variedade: redondo. Formato: redondo; casca: vermelha; polpa: branca; classe de 

valoração: B; denominação atacadista: médio; diâmetro da unidade: de 45 a 55 mm. 

Com ausência de deformações, ferimentos ou unidades passadas. - R$ 9,80. Item 18 - 

70.000 – Kg – Tomate - Tomate. Variedades: caqui, longa vida, santa cruz e italiano. 

Formatos: achatado, arredondado ou alongado; cores: rosada, vermelha ou laranja; 

lóculos: multiloculado ou radial. VARIEDADE CAQUI (SALADA OU MADURO): 

classe de valoração: C; denominação atacadista: tipo 9 - 11; denominação CEAGESP: 

extra AA; peso da unidade: menor que 210 g. VARIEDADE LONGA VIDA OU 

SANTA CRUZ (SALADA OU MADURO): classe de valoração: A; denominação 

atacadista: 3A/2A; denominação CEAGESP: extra AA; diâmetro: maior que 70 mm. 

VARIEDADE ITALIANO (SALADA OU MADURO): classe de valoração: A; 

denominação atacadista: 3A; denominação CEAGESP: extra AA; peso: maior que 120 

g. Com ausência de podridão, virose, ferimento, queimadura de sol grave ou danos por 

praga. Sem unidades passadas ou imaturas. - R$ 6,99. / LOTE 05 (ITEM, QTD., 

UNID., DESCRIÇÃO, COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO): 

item 1 - 10.500 – Kg – Acelga - Acelga. Variedades: alongada e globosa. VARIEDADE 

ALONGADA: cabeça: alongada, compacta e de base estreita; folha: grande, espessa e 

alongada; coloração: branca creme no interior e verde média no exterior, com nervuras 



brancas. VARIEDADE GLOBOSA: cabeça: globosa, compacta e de base larga; folha: 

grande, espessa e ovalada; coloração: amarelada no interior e verde clara no exterior, 

com nervuras brancas. Para todas as variedades: classe de valoração: A; denominação 

atacadista: extra; denominação CEAGESP: extra; peso da unidade: maior que 2 kg. 

Com ausência de podridão, manchas. Sem folhas murchas. - R$ 5,20. Item 2 – 5 – Kg – 

Alecrim - Alecrim. Haste: lenhosa; folha: pequenas, finas, opostas, lanceoladas e com 

face interior verde acinzentada; apresentação: maço com mais de 150 g. Maços frescos, 

sem sinais amarelados ou murchos. - R$ 15,00. Item 3 - 15.000 – Kg – Alface - Alface. 

Variedades: americana, romana, lisa, crespa e mimosa. VARIEDADE AMERICANA: 

folha: crespa, verde e com alto grau de crocância; classe de valoração: A; denominação 

atacadista: 16 unidades; denominação CEAGESP: extra; peso da unidade: maior que 

600 g. VARIEDADE LISA: folha: lisa, verde e com médio grau de crocância; classe de 

valoração: A; denominação atacadista: hidropônica; denominação CEAGESP: 

hidropônica; peso da unidade: maior que 200 g. VARIEDADE CRESPA: folha: crespa, 

verde e/ou roxa e com médio grau de crocância. VARIEDADE MIMOSA: folha: 

crespa, verde e/ou roxa com baixo grau de crocância. VARIEDADE ROMANA: folha: 

lisa, verde e com médio grau de crocância. Para as variedades CRESPA, MIMOSA e 

ROMANA: classe de valoração: A; denominação atacadista: hidropônica; denominação 

CEAGESP: hidropônica; peso da unidade: maior que 150 g. Folhas limpas e brilhantes, 

com ausência de podridão, manchas nas folhas internas, virose, unidades passadas ou 

murchas. - R$ 9,20. Item 4 - 7.000 – Kg – Almeirão - Almeirão. Variedades: almeirão e 

pão de açúcar. VARIEDADE ALMEIRÃO: folhas: justapostas, abertas, muito largas, 

verde médias; classe de valoração: A; denominação atacadista: extra; denominação 

CEAGESP: extra; peso da unidade: maior que 600 g. VARIEDADE PÃO DE 

AÇÚCAR: folhas justapostas, fechadas, muito largas, verde claras com margens verde 

escuras; classe de valoração: B; denominação atacadista: extra; denominação 

CEAGESP: extra; peso da unidade: de 500 a 800 g. Folhas frescas e limpas, com 

ausência de amarelados ou manchados. Sem unidades murchas. - R$ 9,80. Item 5 - 

1.500 – Kg – Catalonha - Catalonha. Variedades: almeirão-catalonha, catalonha e 

spadona. VARIEDADE ALMEIRÃO-CATALONHA: folhas: abertas e estreitas; cor: 

verde. VARIEDADE CATALONHA: folhas: abertas, largas e dentadas; cor: verde 

escura. VARIEDADE SPADONA: folhas: abertas e estreitas; cor: verde médio. Para 

todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: extra; 

denominação CEAGESP: extra; peso da unidade: maior que 600 g. Maços bem 

formados, com folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos 

amarelados ou picadas de insetos. Sem maços murchos. - R$ 7,21. Item 6 - 2.000 – Kg 

– Cebolinha - Cebolinha. Bulbos: brancos e alongados; folhas: verdes, 20 a 40 cm, 

compridas e cilíndricas, como tubos ocos; classe de valoração: A; denominação 

atacadista: maço; denominação CEAGESP: extra; peso do maço: maior que 1,35 kg. 

Com ausência de unidades murchas ou amareladas. - R$ 15,00. Item 7 – 100 – Kg – 

Coentro - Coentro. Folhas: alternas, pinadas; cor: verde-brilhante; aroma: forte; classe 

de valoração: A; denominação atacadista: maço; denominação CEAGESP: extra; peso 

do maço: maior que 900 g. Com ausência de unidades amareladas ou murchas. - R$ 

16,98. Item 8 - 7.500 – Kg – Couve - Couve. Variedades: manteiga ou manteiguinha. 

VARIEDADE MANTEIGA: formato: orbicular e assimétrico; limbo: verde-claro; 

pecíolo: verde; nervura: branco-esverdeada. VARIEDADE MANTEIGUINHA: 

formato: oval; limbo: verde-claro; pecíolo: branco-esverdeado; nervura: branco 

esverdeada. Para todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: 

18 maços; denominação CEAGESP: especial; peso da unidade: maior que 700 g. O 

produto deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 



conservação, sem unidades amareladas ou murchos.- R$ 13,19. Item 9 - 7.000 – Kg – 

Escarola - Escarola. Hidropônica.Variedades: lisa e crespa. VARIEDADE LISA: cor: 

verde-clara; centro: verde-amarelado. VARIEDADE CRESPA: cor: verde-escura; 

centro: branco-amarelado. Para todas as variedades: classe de valoração: B; 

denominação atacadista: tipo 18; denominação CEAGESP: extra; peso da unidade: 

maior que 500 g. Com ausência de podridão e unidades amareladas ou murchas. - R$ 

13,19. Item 10 – 25 – Kg – Hortelã - Hortelã. Item Folhas: opostas, pecioaldas, ovais, 

com bordos serrilhados, ponta aguda e base arredondada; denominação atacadista: 

maço; peso do maço: maior que 500 g. Maços frescos, sem sinais amarelados ou 

unidades murchas. - R$ 15,00. Item 11 – 50 – Kg – Manjericão - Manjericão. Item 

Folhas: opostas, ovais, pecioladas e de cor verde-clara; classe de valoração: B; 

denominação atacadista: maço; denominação CEAGESP: 0,15/Maço; peso do maço: 

menor que 150 g. Sem unidades passadas, murchas ou amareladas. - R$ 15,00. Item 12- 

- 1.500 – Kg – Mostarda - Mostarda. Variedades: crespa, portuguesa ou lisa. 

VARIEDADE CRESPA: formato: ovalada; folhas: com bordas crespas, de cor verde-

média; sabor: levemente picante. VARIEDADE PORTUGUESA: formato: ovalada; 

folhas: com bordas ondulada, de cor verde; sabor: amargo. VARIEDADE LISA: 

formato: ovalada; folhas: com bordas serrilhadas, de cor verde-clara; sabor: amargo. 

Para todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: hidropônica; 

peso da unidade: maior que 350 g. Sem podridões e sem unidades murchas. - R$ 8,60. 

Item 13 - 8.500 – Kg - Repolho verde liso - Repolho. Variedades: arredondado e 

achatado. Folha: verde e lisa; denominação atacadista: 16 cabeças; denominação 

CEAGESP: extra; peso da unidade: entre 1,7 e 3,0 kg. Unidades sem ferimentos, danos 

por pragas ou podridão. - R$ 4,52. Item 14 - 2.500 – Kg - Repolho roxo - Repolho. 

Variedade: arredondada. Folha: roxa e lisa; denominação atacadista: 16 cabeças; 

denominação CEAGESP: extra; peso da unidade: entre 1,7 e 3,0 kg. Unidades sem 

ferimentos, danos por pragas ou podridão. - R$ 4,61. Item 15 - 3.000 – Kg – Rúcula -

Rúcula. Variedades: folha larga e cultivada. VARIEDADE FOLHA LARGA: folha: 

larga, ondulada e verde escura; sabor: suave. VARIEDADE CULTIVADA: folha: larga 

à media, verde escura e brilhante; sabor: suave. Para todas as variedades: classe de 

valoração: A; denominação atacadista: tipo 15 (unidades na caixa); denominação 

CEAGESP: hidropônica; peso da unidade: maior que 250 g. Sem unidades amareladas 

ou murchas. - R$ 7,20. Item 16 - 1.500 – Kg – Salsa - Salsa. Variedades: salsinha. 

Folhas: alternadas, pinadas; cor: verde intenso. Muito parecida com o coentro. Para 

todas as variedades: classe de valoração: A; denominação atacadista: maço; 

denominação CEAGESP: 2,5 maço; peso do maço: maior que 2 kg. Sem unidades 

murchas ou amareladas. - R$ 14,99. Item 17 – 100 – Kg – Salsão - Salsão. Folhas: 

pinadas ou bipinadas, com folíolos; tamanho: folhas com 3 a 6 cm de comprimento e 2 a 

4 cm de largura; cor: branco ou verde; classe de valoração: A; denominação atacadista: 

extra; denominação CEAGESP: extra; peso da unidade: maior que 1,45 kg. Item Com 

ausência de unidades amareladas ou murchas. - R$ 7,57. Item 18 – 55 – Kg – Sálvia -

Sálvia. Folha: pecioladas, opostas, reticuladas, pilosas; formato: oblongo; cor: verde 

acinzentada; denominação atacadista: maço ou sálvia; peso do maço: maior que 150 g; 

tamanho da folha: maior que 50 mm. Sem unidades murchas nem danos por pragas. - 

R$ 15,00. – Código do recurso e fonte: 512 - 01.09.01.12.306.0048.2083.3.3.90.30.00 

522 - 01.09.01.12.306.0048.2108.3.3.90.30.00, 524 - 01.09.01.12.306.0048.2109.3.3.90.30.00– 

Modalidade: Pregão Presencial (105/2015) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 

21/09/2015. 

 



Extrato da Ata de Registro de Preço nº 053/2015 – Processo nº 620/2015 – Contratante: 

Município de Louveira – Empresas detentoras: CORR PLASTIK INDUSTRIAL 

LTDA. e TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXÕES. – Objeto: Registro de preços de para 

fornecimento de tubos PVC coletor esgoto. – Preço registrado para a detentora CORR 

PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. na seguinte ordem (Item, Qtd, Unid., Descrição, 

Marca, Valor unitário): Item 01 - 18.000 - Metro - TUBO PVC COLETOR ESGOTO Ø 

150MM X 6000MM COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA – NBR 7362 - Corr 

Plastik - R$ 14,19. / Preços registrados para a detentora TIGRE S. A. - TUBOS E 

CONEXÕES. na seguinte ordem: (Item, Qtd, Unid., Descrição, Marca, Valor unitário): 

Item 01 - 2.520 - Metro - TUBO PVC COLETOR ESGOTO Ø 200MM X 6000MM 

COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA – NBR 7362 - Tigre - R$ 21,61; Item 02 - 

4.806 - Metro - TUBO PVC COLETOR ESGOTO Ø 300MM X 6000MM COM 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA – NBR 7362 - Tigre - R$ 55,91; Item 03 - 4.206 - 

Metro - TUBO PVC COLETOR ESGOTO Ø 400MM X 6000MM COM JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA – NBR 7362 - Tigre - R$ 89,87. – Código do recurso e 

fonte: 829 - 01.14.01.17.512.0007.1152.44.90.30.00, 840 - 

01.14.01.17.512.0008.1149.44.90.30.00, 843 - 01.14.01.17.512.0008.1150.44.90.30.00 

846 - 01.14.01.17.512.0076.1153.44.90.30.00, 856 - 01.14.01.17.512.0076.2029.44.90.30.00 – 

Modalidade: Pregão Presencial (170/2015) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 

17/09/2015. 

 

Louveira, 06 de outubro de 2015. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 


