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ATA N.º 013/2017 

REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.º 2.737/2017, 3.567/2017 

 
 

Às 09h00 do dia 11 (onze) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), reuniram-se o Pregoeiro Oficial do 
Município de Baixo Guandu – ES, o Sr. Sandro Márcio Zamboni e os demais Membros da Equipe de Apoio, 
Sr. Pedro dos Anjos e Marcio Macedo Saboia, todos designados pelas Portarias nº 023/2013 e 023/2017, 
em atendimento às disposições contidas nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, LC nº 123/2006 e 
147/2014, Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 5.350/2015, Decretos Federais nº 7.892/2013 e 8.250/2014, 
a fim de realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 013/2017 - 
Tipo Menor Preço por Item (Ágio ou Deságio sobre a tabela do SIMA/CEASA/ES), referentes aos 
Processos Administrativos nº 2.737/2017 e 3.567/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras 

aquisições de hortifrutigranjeiros para consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e para os Projetos 

desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, conforme especificações constantes do anexo VII e VIII, 
partes integrantes do referido Edital, para todos os fins legais. Inicialmente, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, o Pregoeiro iniciou os trabalhos verificando o comparecimento das seguintes 
licitantes interessadas, para participar do certame: 
 
 

EMPRESAS / CREDENCIADAS 

01-Razão Social: VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 14.024.944/0001-03, neste ato 
representada pela Sr. Wanderson Giliard Caetano Piris,  RG nº 1.580.220- SSP/ES e CPF nº 085.380.997-60;  
02-Razão Social: FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90, neste ato 
representado pela Sr. Thiago Souza de Moraes, procurador, RG nº 2.017.977- SSP/ES e CPF nº 113.990.017-01; 

 
 

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu as Declarações de cumprimento dos Requisitos de Habilitação, 
bem como os envelopes antecipadamente protocolizados: o envelope nº 01- contendo a proposta de preços 
e o envelope nº 02- contendo a documentação para habilitação, das empresas acima credenciadas.  
 
 

01-Razão Social: VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 14.024.944/0001-03 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Preço da 

Tabela 

do 

SIMA/ 

ENCAP

ER/ 

CEASA/

ES 

10/08/17 

Percentual 

do BDI s/ 

Tabela do 

SIMA/ 

CEASA/ES 
Máximo 

25% 

 

Unitário

+ 25% 

BDI 

 

 

VALOR 

TOTAL  

COM BDI 

de 25% 

01 680 Kg Abacaxi; variedade: Perola; apresentação: In 

Natura; peso da unidade: aproximadamente 1,5 

kg; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho e coloração 

uniformes; higiênico sanitária: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato entrega. 

3,00 25% 3,75 2.550,00 
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02 7.080 Kg Abóbora; variedade: Maranhão; peso da 

unidade: mínima de 1,2 kg; acondicionamento: 

caixa de polipropileno; de 1ª (primeira) 

qualidade; Características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de  sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,50 25% 1,88 13.310,40 

03 76 

 

 

Kg Abobrinha; variedade: italiana; peso da unidade: 

mínima de 400 kg; acondicionamento: caixa de 

madeira; de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,16 25% 1,45 110,20 

04 300 Unid. Alface lisa, folhas íntegras, frescas, de excelente 

qualidade; Características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de  sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,56 25% 1,95 585,00 

05 8.200 Kg Alho variedade Branco ou Roxo; dentes 

graúdos; qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos  de sujidades, parasitas e larvas, 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte;  legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade 

de fornecimento: Quilograma. 

 

14,00 25% 17,50 143.500,00 

06 24.576 Kg Banana; variedade: prata; apresentação: in 

natura; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto;  higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

 

1,21 25% 1,52 37.355,52 
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07 996 Kg Banana; variedade: da terra; apresentação: In 

natura; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto;  higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

1,93 25% 2,42 2.410,32 

08 570 Kg Batata; variedade: doce; cor da casca: amarelo-

clara; cor da polpa: amarelo-clara; maturação: 

semiprecoce a semitardia; beneficiada: lavada; 

peso da unidade: aproximadamente 200 g; 

acondicionamento: saco vazado; qualidade: de 

1ª (primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

1,50 25% 1,88 1.071,60 

09 25.690 Kg Batata; variedade: inglesa; cor da casca: 

amarelo-clara; cor da polpa: amarelo-clara; 

maturação: semiprecoce a semitardia; 

beneficiada: lavada; peso da unidade: 

aproximadamente 200 g; acondicionamento: 

saco vazado; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,24 25% 1,56 40.076,40 

10 280 Kg Batata; variedade: Baroa; cor da casca: amarelo-

intenso; cor da polpa: amarelo-clara; maturação: 

semi precoce a semi tardia; beneficiada: lavada 

ou escovada; peso da unidade: 

aproximadamente 100 gr; acondicionamento: 

saco vazado; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

4,33 25% 5,42 1.517,60 
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11 3.790 Kg Beterraba; variedade: roxa; apresentação: sem 

rama; peso da unidade: aproximadamente 180 

gr; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,67 25% 2,08 7.883,20 

12 140  Maço Brócolis – verde escuro; qualidade: de primeira 

qualidade; características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. unidade de 

fornecimento: maço  

2,63 25% 3,28 459,20 

13 8.840 Kg Cebola; cor: branca; apresentação: In natura; 

peso da unidade: aproximadamente 200 g; 

acondicionamento: caixa de madeira; grau de 

evolução: bem desenvolvida; qualidade: de 

primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

aspecto: cor, cheiro e sabor próprio; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

portaria CVS 06/99, de 10/03/1999, conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,75 25% 2,18 19.271,20 

14 9.320 Kg Cenoura; variedade: Brasília; apresentação: In 

natura; peso da unidade: aproximadamente 200 

gr; grau de evolução: bem desenvolvida; 

qualidade: de primeira qual; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, Firme e 

intacto; higiênico sanitárias; isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

1,18 25% 1,48 13.793,60 

15 6.310 Kg Chuchu; variedade: liso; apresentação: In 

natura; cor: verde; acondicionamento: a granel; 

qualidade: de primeira qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

0,48 25% 0,60 3.786,00 
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transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

16 184  Maço Couve Fresca – verde escuro; qualidade: de 

primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato entrega. Unidade de 

fornecimento: maço  

2,27 25% 2,83 520,72 

17 120  Kg Couve Flor – fresca, cabeça graúda, entregue 

com as características organométricas mantidas; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênicos sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. Unidade de 

fornecimento: Kg  

1,28 25% 1,60 192,00 

18 530 Kg Goiaba; variedade: vermelha; cor da polpa: 

vermelha; forma: arredondada; tamanho: 

grande; apresentação: In natura; qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

3,57 25% 4,47 2.369,10 

19 240 Kg Inhame; apresentação: in natura; 

acondicionamento: granel; 1ª qualidade; 

coloração: uniforme; evolução: bem 

desenvolvida; características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

1,25 25% 1,57 376,80 

20 680 

  

Kg Laranja Pêra- unidades firmes, casca lisa e 

brilhante, sabor adocicado, sem lesões 

mecânicas e microbianas. 

 

1,09 25% 1,37 931,60 
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21 310 Kg Limão Taiti- produto íntegro, sem manchas, 

piscas de insetos ou sinais de apodrecimento, 

estar em ponto de maturação próprio para 

consumo, unidades firmes, casca lisa e 

brilhante, sabor acido, sem lesões mecânicas e 

microbianas. 

2,20 25% 2,75 852,50 

22 620 Kg Mandioca ou Aipim; variedade: branco; 

apresentação: in natura; peso da unidade de 

aproximadamente 200 Gramas; granel; 

acondicionamento caixa de madeira; qualidade: 

de primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,25 25% 1,57 973,40 

23 13.430 Kg Maça; variedade: Fugi/Nacional; apresentação: 

In Natura; peso da unidade: aproximadamente 

200 grs; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

2,85 25% 3,57 47.945,10 

24 370 Kg Mamão; variedade: Hawai; tipo: tipo 21; 

apresentação: In Natura; peso da unidade: 

aproximadamente 400 gramas; 

acondicionamento: caixa de papelão; qualidade: 

de 1ª (primeira) qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de  

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

0,80 25% 1,00 370,00 

25 680 Kg Maracujá Fresco com as características 

Organolépticas mantidas.  Variedade: amarelo; 

apresentação: In Natura; peso da unidade: 

aproximadamente 120 gramas; 

Acondicionamento: caixa de papelão; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

3,62 25% 4,55 3.094,00 
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manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

26 1.180 Kg Melancia Tipo Graúda: Cor da Polpa: 

Vermelho; apresentação: In Natura; peso da 

unidade: aproximadamente 10 Kg; 

Acondicionamento: a granel ou caixa papelão; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma;  

1,20 25% 1,50 1.770,00 

27 160 Kg Moranga: produto íntegro, sem manchas, cor 

natural intenso, frutos firmes; granel; 

acondicionamento em sacos; qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

6,67 25% 8,33 1.332,80 

28 12.860 Dúzia Ovo de galinha; tipo: Branco Extra; 

acondicionamento: bandeja de papelão; 

validade: mínimo de 15 (quinze) dias a partir da 

data de entrega; legislação: conforme resolução 

do ministério da agricultura nº 1 de 05/07/1991; 

unidade de fornecimento: Dúzia. 

3,33 25% 4,19 53.883,40 

29 135 Kg Pimentão; Variedade; Fruto Verde/Vermelho 

Magali (Extra A); Apresentação In Natura; 

Acondicionamento: Caixa de madeira; Grau de 

evolução: bem desenvolvida; Qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

4,00 25% 5,00 675,00 

30 180 Kg Quiabo; frescos: cor verde intenso, firmes, sem 

manchas escuras e com comprimento menor de 

12 cm; granel; acondicionamento caixa de 

madeira; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

5,34 25% 6,68 1.202,40 
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uniforme, firme e intacto; higiênicos sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma 

31 9.730 Kg Repolho; Variedade: Híbrido; Apresentação: In 

natura; Acondicionamento: A granel; Grau de 

evolução: bem desenvolvido; Qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

0,83 25% 1,03 10.021,90 

32 14.930 Kg Tomate; variedade: longa vida; cor: vermelho; 

apresentação: In natura; acondicionamento: 

granel; grau de evolução: bem desenvolvida; 

qualidade: de primeira qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,92 25% 2,40 35.832,00 

33 170 Kg Vagem curta, tipo AA, tamanho e coloração 

uniformes; livre de materiais terrosos e umidade 

externa anormal; apresentação: In natura; 

acondicionamento: granel; grau de evolução: 

bem desenvolvida; qualidade: de primeira 

qualidade; características físicas: tamanho, 

firme e intacto; higiênicos sanitários: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma; Deverá ser entregue 

em sacos plásticos; 

2,88 25% 3,60 612,00 

   TOTAL GERAL  25%  450.634,96 
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02-Razão Social: FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Preço da 

Tabela 

do 

SIMA/ 

ENCAP

ER/ 

CEASA/

ES 

10/08/17 

 

Percentual 

do BDI s/ 

Tabela do 

SIMA/ 

CEASA/ES 
Máximo 

25% 

 

Unitário

+ 25% 

BDI 

 

 

VALOR 

TOTAL  

COM BDI 

de 25% 

01 680 Kg Abacaxi; variedade: Perola; apresentação: In 

Natura; peso da unidade: aproximadamente 1,5 

kg; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho e coloração 

uniformes; higiênico sanitária: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato entrega. 

3,00 25% 3,75 2.550,00 

02 7.080 Kg Abóbora; variedade: Maranhão; peso da 

unidade: mínima de 1,2 kg; acondicionamento: 

caixa de polipropileno; de 1ª (primeira) 

qualidade; Características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de  sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,50 25% 1,88 13.310,40 

03 76 

 

 

Kg Abobrinha; variedade: italiana; peso da unidade: 

mínima de 400 kg; acondicionamento: caixa de 

madeira; de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,16 25% 1,45 110,20 

04 300 Unid. Alface lisa, folhas íntegras, frescas, de excelente 

qualidade; Características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de  sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,56 25% 1,95 585,00 

05 8.200 Kg Alho variedade Branco ou Roxo; dentes 

graúdos; qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos  de sujidades, parasitas e larvas, 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte;  legislação: conforme 

14,00 25% 17,50 143.500,00 
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resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade 

de fornecimento: Quilograma. 

06 24.576 Kg Banana; variedade: prata; apresentação: in 

natura; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto;  higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

 

1,21 25% 1,52 37.355,52 

07 996 Kg Banana; variedade: da terra; apresentação: In 

natura; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto;  higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

 

1,93 25% 2,42 2.410,32 

08 570 Kg Batata; variedade: doce; cor da casca: amarelo-

clara; cor da polpa: amarelo-clara; maturação: 

semiprecoce a semitardia; beneficiada: lavada; 

peso da unidade: aproximadamente 200 g; 

acondicionamento: saco vazado; qualidade: de 

1ª (primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

 

1,50 25% 1,88 1.071,60 

09 25.690 Kg Batata; variedade: inglesa; cor da casca: 

amarelo-clara; cor da polpa: amarelo-clara; 

maturação: semiprecoce a semitardia; 

beneficiada: lavada; peso da unidade: 

aproximadamente 200 g; acondicionamento: 

saco vazado; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

1,24 25% 1,56 40.076,40 
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resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

10 280 Kg Batata; variedade: Baroa; cor da casca: amarelo-

intenso; cor da polpa: amarelo-clara; maturação: 

semi precoce a semi tardia; beneficiada: lavada 

ou escovada; peso da unidade: 

aproximadamente 100 gr; acondicionamento: 

saco vazado; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

4,33 25% 5,42 1.517,60 

11 3.790 Kg Beterraba; variedade: roxa; apresentação: sem 

rama; peso da unidade: aproximadamente 180 

gr; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,67 25% 2,08 7.883,20 

12 140  Maço Brócolis – verde escuro; qualidade: de primeira 

qualidade; características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. unidade de 

fornecimento: maço  

2,63 25% 3,28 459,20 

13 8.840 Kg Cebola; cor: branca; apresentação: In natura; 

peso da unidade: aproximadamente 200 g; 

acondicionamento: caixa de madeira; grau de 

evolução: bem desenvolvida; qualidade: de 

primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

aspecto: cor, cheiro e sabor próprio; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

portaria CVS 06/99, de 10/03/1999, conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

 

1,75 25% 2,18 19.271,20 
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14 9.320 Kg Cenoura; variedade: Brasília; apresentação: In 

natura; peso da unidade: aproximadamente 200 

gr; grau de evolução: bem desenvolvida; 

qualidade: de primeira qual; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, Firme e 

intacto; higiênico sanitárias; isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

1,18 25% 1,48 13.793,60 

15 6.310 Kg Chuchu; variedade: liso; apresentação: In 

natura; cor: verde; acondicionamento: a granel; 

qualidade: de primeira qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

0,48 25% 0,60 3.786,00 

16 184  Maço Couve Fresca – verde escuro; qualidade: de 

primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato entrega. Unidade de 

fornecimento: maço  

2,27 25% 2,83 520,72 

17 120  Kg Couve Flor – fresca, cabeça graúda, entregue 

com as características organométricas mantidas; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênicos sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. Unidade de 

fornecimento: Kg  

1,28 25% 1,60 192,00 

18 530 Kg Goiaba; variedade: vermelha; cor da polpa: 

vermelha; forma: arredondada; tamanho: 

grande; apresentação: In natura; qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

3,57 25% 4,47 2.369,10 
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22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

19 240 Kg Inhame; apresentação: in natura; 

acondicionamento: granel; 1ª qualidade; 

coloração: uniforme; evolução: bem 

desenvolvida; características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

1,25 25% 1,57 376,80 

20 680 

  

Kg Laranja Pêra- unidades firmes, casca lisa e 

brilhante, sabor adocicado, sem lesões 

mecânicas e microbianas. 

1,09 25% 1,37 931,60 

21 310 Kg Limão Taiti- produto íntegro, sem manchas, 

piscas de insetos ou sinais de apodrecimento, 

estar em ponto de maturação próprio para 

consumo, unidades firmes, casca lisa e 

brilhante, sabor acido, sem lesões mecânicas e 

microbianas. 

2,20 25% 2,75 852,50 

22 620 Kg Mandioca ou Aipim; variedade: branco; 

apresentação: in natura; peso da unidade de 

aproximadamente 200 Gramas; granel; 

acondicionamento caixa de madeira; qualidade: 

de primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,25 25% 1,57 973,40 

23 13.430 Kg Maça; variedade: Fugi/Nacional; apresentação: 

In Natura; peso da unidade: aproximadamente 

200 grs; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

2,85 25% 3,57 47.945,10 

24 370 Kg Mamão; variedade: Hawai; tipo: tipo 21; 

apresentação: In Natura; peso da unidade: 

aproximadamente 400 gramas; 

acondicionamento: caixa de papelão; qualidade: 

de 1ª (primeira) qualidade; características 

0,80 25% 1,00 370,00 
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físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de  

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

25 680 Kg Maracujá Fresco com as características 

Organolépticas mantidas.  Variedade: amarelo; 

apresentação: In Natura; peso da unidade: 

aproximadamente 120 gramas; 

Acondicionamento: caixa de papelão; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

3,62 25% 4,55 3.094,00 

26 1.180 Kg Melancia Tipo Graúda: Cor da Polpa: 

Vermelho; apresentação: In Natura; peso da 

unidade: aproximadamente 10 Kg; 

Acondicionamento: a granel ou caixa papelão; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma;  

1,20 25% 1,50 1.770,00 

27 160 Kg Moranga: produto íntegro, sem manchas, cor 

natural intenso, frutos firmes; granel; 

acondicionamento em sacos; qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

6,67 25% 8,33 1.332,80 

28 12.860 Dúzia Ovo de galinha; tipo: Branco Extra; 

acondicionamento: bandeja de papelão; 

validade: mínimo de 15 (quinze) dias a partir da 

data de entrega; legislação: conforme resolução 

do ministério da agricultura nº 1 de 05/07/1991; 

unidade de fornecimento: Dúzia. 

3,33 25% 4,19 53.883,40 
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29 135 Kg Pimentão; Variedade; Fruto Verde/Vermelho 

Magali (Extra A); Apresentação In Natura; 

Acondicionamento: Caixa de madeira; Grau de 

evolução: bem desenvolvida; Qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

4,00 25% 5,00 675,00 

30 180 Kg Quiabo; frescos: cor verde intenso, firmes, sem 

manchas escuras e com comprimento menor de 

12 cm; granel; acondicionamento caixa de 

madeira; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênicos sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma 

5,34 25% 6,68 1.202,40 

31 9.730 Kg Repolho; Variedade: Híbrido; Apresentação: In 

natura; Acondicionamento: A granel; Grau de 

evolução: bem desenvolvido; Qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

0,83 25% 1,03 10.021,90 

32 14.930 Kg Tomate; variedade: longa vida; cor: vermelho; 

apresentação: In natura; acondicionamento: 

granel; grau de evolução: bem desenvolvida; 

qualidade: de primeira qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,92 25% 2,40 35.832,00 

33 170 Kg Vagem curta, tipo AA, tamanho e coloração 

uniformes; livre de materiais terrosos e umidade 

externa anormal; apresentação: In natura; 

acondicionamento: granel; grau de evolução: 

2,88 25% 3,60 612,00 
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bem desenvolvida; qualidade: de primeira 

qualidade; características físicas: tamanho, 

firme e intacto; higiênicos sanitários: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma; Deverá ser entregue 

em sacos plásticos; 

   TOTAL GERAL  25%  450.634,96 

 

 

 
Após a verificação da proposta com as exigências do item 7.1 ao item 7.17 do Edital, o Pregoeiro registrou que todas 

as empresas licitantes atenderam às solicitações contidas no Edital. Em observância aos critérios estabelecidos no 

item 7.6 do Edital, passou-se à fase dos lances. 
 
 
 

FASE DE LANCES 
 

 
 
Aberta a fase de lances, foram ofertados os lances a seguir pelas empresas presentes: 
 
 
 

ITEM 01 
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 02  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 03  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 04  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 
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ITEM 05  
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 06  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 07  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 08  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 09  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 10  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 11  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 12  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 13  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 
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ITEM 14  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 15  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 16  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 17  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 18  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 19  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 20  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 21  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 22  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 
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ITEM 23  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 24  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 25  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 26  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 27  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 28  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 29  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 30  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 31  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 
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ITEM 32  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
ITEM 33  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 11.796.012/0001-90 S/LANCE 

 
 
 
 

FASE DE NEGOCIAÇÃO DIRETA 
 

 
 
O Pregoeiro passou à fase de negociação, tendo obtido êxito em sua negociação da seguinte forma: 

 
 

 
ITEM 01 

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 02  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 03  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 04  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 05  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 06  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 07  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 
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ITEM 08  
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 09  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 10  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 11  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 12  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 13  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 14  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 15  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 16  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 17  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 18  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 19  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 20  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 
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ITEM 21  
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 22  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 23  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 24  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 25  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 26  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 27  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 28  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 29  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 30  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 31  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 32  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 

 
ITEM 33  

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 14.024.944/0001-03 24% 
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HABILITAÇÃO 
 
 

Em ato contínuo, procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação das licitantes 
vencedoras, os quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do 
Edital.  
 

FASE ADJUDICAÇÃO 
 

Em razão de todo o exposto anteriormente, o Pregoeiro decidiu Adjudicar o objeto do certame da seguinte forma:  
 
 

01-Razão Social: VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 14.024.944/0001-03 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Preço da 

Tabela 

do 

SIMA/ 

ENCAP

ER/ 

CEASA/

ES 

10/08/17 

Percentual 

do BDI s/ 

Tabela do 

SIMA/ 

CEASA/ES 
Máximo 

25% 

 

Unitário

+ 24% 

BDI 

 

 

VALOR 

TOTAL  

COM BDI 

de 24% 

01 680 Kg Abacaxi; variedade: Perola; apresentação: In 

Natura; peso da unidade: aproximadamente 1,5 

kg; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho e coloração 

uniformes; higiênico sanitária: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato entrega. 

3,00 24% 3,72 2.529,60 

02 7.080 Kg Abóbora; variedade: Maranhão; peso da 

unidade: mínima de 1,2 kg; acondicionamento: 

caixa de polipropileno; de 1ª (primeira) 

qualidade; Características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de  sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,50 24% 1,86 13.168,80 

03 76 

 

 

Kg Abobrinha; variedade: italiana; peso da unidade: 

mínima de 400 kg; acondicionamento: caixa de 

madeira; de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,16 24% 1,44 109,44 
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04 300 Unid. Alface lisa, folhas íntegras, frescas, de excelente 

qualidade; Características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de  sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,56 24% 1,93 579,00 

05 8.200 Kg Alho variedade Branco ou Roxo; dentes 

graúdos; qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos  de sujidades, parasitas e larvas, 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte;  legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade 

de fornecimento: Quilograma. 

14,00 24% 17,36 142.352,00 

06 24.576 Kg Banana; variedade: prata; apresentação: in 

natura; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto;  higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

1,21 24% 1,50 36.864,00 

07 996 Kg Banana; variedade: da terra; apresentação: In 

natura; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto;  higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

 

1,93 24% 2,39 2.380,44 

08 570 Kg Batata; variedade: doce; cor da casca: amarelo-

clara; cor da polpa: amarelo-clara; maturação: 

semiprecoce a semitardia; beneficiada: lavada; 

peso da unidade: aproximadamente 200 g; 

acondicionamento: saco vazado; qualidade: de 

1ª (primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

1,50 24% 1,86 1.060,20 
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verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

09 25.690 Kg Batata; variedade: inglesa; cor da casca: 

amarelo-clara; cor da polpa: amarelo-clara; 

maturação: semiprecoce a semitardia; 

beneficiada: lavada; peso da unidade: 

aproximadamente 200 g; acondicionamento: 

saco vazado; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

1,24 24% 1,54 39.562,60 

10 280 Kg Batata; variedade: Baroa; cor da casca: amarelo-

intenso; cor da polpa: amarelo-clara; maturação: 

semi precoce a semi tardia; beneficiada: lavada 

ou escovada; peso da unidade: 

aproximadamente 100 gr; acondicionamento: 

saco vazado; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

4,33 24% 5,37 1.503,60 

11 3.790 Kg Beterraba; variedade: roxa; apresentação: sem 

rama; peso da unidade: aproximadamente 180 

gr; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,67 24% 2,07 7.845,30 

12 140  Maço Brócolis – verde escuro; qualidade: de primeira 

qualidade; características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. unidade de 

fornecimento: maço  

2,63 24% 3,26 456,40 

13 8.840 Kg Cebola; cor: branca; apresentação: In natura; 

peso da unidade: aproximadamente 200 g; 

acondicionamento: caixa de madeira; grau de 

1,75 24% 2,17 19.182,80 
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evolução: bem desenvolvida; qualidade: de 

primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

aspecto: cor, cheiro e sabor próprio; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

portaria CVS 06/99, de 10/03/1999, conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

14 9.320 Kg Cenoura; variedade: Brasília; apresentação: In 

natura; peso da unidade: aproximadamente 200 

gr; grau de evolução: bem desenvolvida; 

qualidade: de primeira qual; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, Firme e 

intacto; higiênico sanitárias; isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

1,18 24% 1,46 13.607,20 

15 6.310 Kg Chuchu; variedade: liso; apresentação: In 

natura; cor: verde; acondicionamento: a granel; 

qualidade: de primeira qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

0,48 24% 0,59 3.722,90 

16 184  Maço Couve Fresca – verde escuro; qualidade: de 

primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato entrega. Unidade de 

fornecimento: maço  

2,27 24% 2,81 517,04 

17 120  Kg Couve Flor – fresca, cabeça graúda, entregue 

com as características organométricas mantidas; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênicos sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

1,28 24% 1,59 190,80 
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suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato entrega. Unidade de 

fornecimento: Kg  

18 530 Kg Goiaba; variedade: vermelha; cor da polpa: 

vermelha; forma: arredondada; tamanho: 

grande; apresentação: In natura; qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

3,57 24% 4,43 2.347,90 

19 240 Kg Inhame; apresentação: in natura; 

acondicionamento: granel; 1ª qualidade; 

coloração: uniforme; evolução: bem 

desenvolvida; características físicas: tamanho, 

coloração uniforme, firme e intacto; higiênico 

sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 

larvas; danificação: sem danos físicos oriundos 

do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: Quilograma 

1,25 24% 1,55 372,00 

20 680 

  

Kg Laranja Pêra- unidades firmes, casca lisa e 

brilhante, sabor adocicado, sem lesões 

mecânicas e microbianas. 

1,09 24% 1,35 918,00 

21 310 Kg Limão Taiti- produto íntegro, sem manchas, 

piscas de insetos ou sinais de apodrecimento, 

estar em ponto de maturação próprio para 

consumo, unidades firmes, casca lisa e 

brilhante, sabor acido, sem lesões mecânicas e 

microbianas. 

2,20 24% 2,73 846,30 

22 620 Kg Mandioca ou Aipim; variedade: branco; 

apresentação: in natura; peso da unidade de 

aproximadamente 200 Gramas; granel; 

acondicionamento caixa de madeira; qualidade: 

de primeira qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

1,25 24% 1,55 961,00 

23 13.430 Kg Maça; variedade: Fugi/Nacional; apresentação: 

In Natura; peso da unidade: aproximadamente 

200 grs; acondicionamento: caixa de madeira; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

2,85 24% 3,53 47.407,90 
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isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

24 370 Kg Mamão; variedade: Hawai; tipo: tipo 21; 

apresentação: In Natura; peso da unidade: 

aproximadamente 400 gramas; 

acondicionamento: caixa de papelão; qualidade: 

de 1ª (primeira) qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

intacto; higiênico sanitárias: isentos de  

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma. 

0,80 24% 0,99 366,30 

25 680 Kg Maracujá Fresco com as características 

Organolépticas mantidas.  Variedade: amarelo; 

apresentação: In Natura; peso da unidade: 

aproximadamente 120 gramas; 

Acondicionamento: caixa de papelão; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma. 

3,62 24% 4,49 3.053,20 

26 1.180 Kg Melancia Tipo Graúda: Cor da Polpa: 

Vermelho; apresentação: In Natura; peso da 

unidade: aproximadamente 10 Kg; 

Acondicionamento: a granel ou caixa papelão; 

qualidade: de 1ª (primeira) qualidade; 

Características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênico sanitárias: 

isentos de  sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma;  

1,20 24% 1,49 1.758,20 

27 160 Kg Moranga: produto íntegro, sem manchas, cor 

natural intenso, frutos firmes; granel; 

acondicionamento em sacos; qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

6,67 24% 8,27 1.323,20 
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físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

28 12.860 Dúzia Ovo de galinha; tipo: Branco Extra; 

acondicionamento: bandeja de papelão; 

validade: mínimo de 15 (quinze) dias a partir da 

data de entrega; legislação: conforme resolução 

do ministério da agricultura nº 1 de 05/07/1991; 

unidade de fornecimento: Dúzia. 

3,33 24% 4,13 53.111,80 

29 135 Kg Pimentão; Variedade; Fruto Verde/Vermelho 

Magali (Extra A); Apresentação In Natura; 

Acondicionamento: Caixa de madeira; Grau de 

evolução: bem desenvolvida; Qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

4,00 24% 4,95 668,25 

30 180 Kg Quiabo; frescos: cor verde intenso, firmes, sem 

manchas escuras e com comprimento menor de 

12 cm; granel; acondicionamento caixa de 

madeira; qualidade: de primeira qualidade; 

características físicas: tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto; higiênicos sanitárias: 

isentos de sujidades, parasitas e larvas; 

danificação: sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto 

sujeito a verificação no ato da entrega; unidade 

de fornecimento: quilograma 

5,34 24% 6,62 1.191,60 

31 9.730 Kg Repolho; Variedade: Híbrido; Apresentação: In 

natura; Acondicionamento: A granel; Grau de 

evolução: bem desenvolvido; Qualidade: de 1ª 

(primeira) qualidade; características físicas: 

tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; 

higiênicos sanitárias: isentos de sujidades, 

parasitas e larvas; danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 

22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

0,83 24% 1,02 9.924,60 

32 14.930 Kg Tomate; variedade: longa vida; cor: vermelho; 

apresentação: In natura; acondicionamento: 

granel; grau de evolução: bem desenvolvida; 

qualidade: de primeira qualidade; características 

físicas: tamanho, coloração uniforme, firme e 

1,92 24% 2,38 35.533,40 
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intacto; higiênico sanitárias: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma 

33 170 Kg Vagem curta, tipo AA, tamanho e coloração 

uniformes; livre de materiais terrosos e umidade 

externa anormal; apresentação: In natura; 

acondicionamento: granel; grau de evolução: 

bem desenvolvida; qualidade: de primeira 

qualidade; características físicas: tamanho, 

firme e intacto; higiênicos sanitários: isentos de 

sujidades, parasitas e larvas; danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte; legislação: conforme resolução RDC 

272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: quilograma; Deverá ser entregue 

em sacos plásticos; 

2,88 24% 3,57 606,90 

   TOTAL GERAL  24%  446.022,67 

TOTAL GLOBAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R$446.022,67 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, 
Vinte e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos). 
 

Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar deu-
se por encerrada a reunião às 12h15. Para conhecimento de todos, foi lavrada a presente Ata, que após lida 
e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, respectivos membros da Equipe de Apoio e a licitante 
presente. Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e 
dezessete). 
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