
Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

RETIFICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO

EZIGOMAR  PESSOA  JUNIOR,  Prefeito  Municipal  de  Miracatu,  faz  público  que
diante  da  manifestação  da  empresa  Litomar  Comércio  de  Produtos  Alimenticios  Eireli  que
solicitou  a revogação da Ata nº  61/2020 devido a  alta  de preços  excessiva que sofreram os
produtos registrados  RETIFICAMOS A HOMOLOGÃO  do Processo nº 40/2020 do Pregão
Presencial nº 16/2020, referente à AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, passando
os itens 015, 016 e 029 para as seguintes empresas: 

FORNECEDOR: ECKERT HORTIFRUTI EIRELI

Ite
m

Descrição Qtde U.M.
Vl.U-

nitário
Vl.Total

001

64.0001  -  Abacate,  unidades  pe-
sando  acima  0,4  Kg  cada.  De
primeira  qualidade,  casca  lisa,
verde,  in natura,  apresentado grau
de maturação que permita suportar
a  manipulação,  o  transporte  e  a
conservação  em  condições  ade-
quadas para o consumo no prazo de
uma semana.

3.560,
00

KG 5,0000 17.800,00

003

64.0003  -  Abóbora  seca,  de  boa
qualidade,  com  tamanho  e  col-
oração uniforme, isenta de materi-
ais  terrosos  e  umidades  externas
anormais,  sem  danos  físicos  e
mecânico  oriundosde  manuseio  e
transporte.

120,00 KG 2,3000 276,00

004

64.0004  -  Abobrinha  verde,  de
qualidade,  com  tamanho  e  col-
oração uniformes, isenta de materi-
ais  terrosos  e  umidades  externas
anormais,  sem  danos  físicos  e
mecânicos oriundos de manuseio e
transporte.

130,00 KG 2,8000 364,00

005

64.0005 - Acelga, fresca, tamanho
e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta  de  material  terroso  e  umi-
dade externa anormal, livre de resí-
duos de fertilizantes, sujidade, par-
asitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos e oriundos do manuseio
e transporte.

110,00 UND 2,5000 275,00

0 64.0006 - Alface crespa grande - O 540,00 UND 3,0000 1.620,00
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0
6

produto  deve  mostrar  folhas
limpas, frescas, livres de manchas
escuras ou viscosas. Além disso, as
bordas  das  folhas  não  devem  ter
sinais de marrom ou amarelo.

0
0
9

64.0009  -  Banana  nanica,  de  boa
qualidade,  com  tamanho e  col-
oração uniforme, com polpa firme
e  intacta  devendo  ser  bem desen-
volvida,  sem  danos  físicos  e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, com  ausência  de  suji-
dades e parasitas, maturação inter-
mediária.

150,00 KG 2,4500 367,50

0
1
1

64.0011  -  Banana  prata,  de  boa
qualidade,  com  tamanho e  col-
oração uniforme, com polpa firme
e  intacta  devendo  ser  bem desen-
volvida,  sem  danos  físicos  e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, com  ausência  de  suji-
dades e parasitas, maturação inter-
mediária.

250,00 KG 2,7000 675,00

0
1
2

64.0012  -  Batata  doce  rosada,
lavada, uniforme, inteira, sem feri-
mentos  ou  defeitos,  firmes,  sem
corpos estranhos ou terra aderida à
superfície.

5.550,
00

KG 2,3000 12.765,00

0
1
4

64.0014  -  Berinjela  in  natura,
lavada, fresca, tamanho médio, ín-
tegra, sem pontos escuros, sinais de
deterioração.

60,00 KG 4,4000 264,00

015

64.0015  -  Beterraba  fresca,  in
natura, íntegra, de tamanho médio,
uniforme, tenra, sem corpos estran-
hos  ou  terra  aderidos  à  superfície
externa, coloração  característica
uniforme  e  sem  manchas,  suji-
dades, parasitos e larvas. Para con-
sumo na semana e sem folhas.

3.168,
00

KG 3,0000 9.504,00

0
1
7

64.0017 - Cebola, in natura, fresca,
de  tamanho  médio,  íntegras,  sem
brotos, sinais
de deterioração larvas e parasitas.

4.710,
00

KG 4,9000 23.079,00

0
1

64.0018  -  Cenoura,  in  natura,
fresca, de tamanho médio, íntegras,

3.420,
00

KG 3,5000 11.970,00
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8
sem brotos, pontos pretos, sinais de
deterioração, larvas e parasitas.

0
1
9

64.0019 - Cheiro-verde (cebolinha
e  salsa),  in  natura,  frescos,  isenta
de material  terroso e umidade ex-
terna anormal. Para consumo na se-
mana de consumo.

320,00
MAÇ

O
2,9000 928,00

0
2
0

64.0020 - Chuchu, com tamanho e
colorações uniformes, livres de ma-
teriais terrosos, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.

190,00 KG 2,9000 551,00

0
2
1

64.0021  -  Couve,  tamanho  e  col-
oração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida,  firme  e  intacta,
isenta  de  material  terroso  e  umi-
dade externa anormal, livre de resí-
duos  de  fertilizantes,  sujidades,
parasitas e larvas,  sem danos físi-
cos e mecânicos oriundos do manu-
seio e transporte.

246,00
MAÇ

O
3,3000 811,80

0
2
5

64.0025 - Inhame (taro) in natura,
lavado fresco, tamanho médio, ín-
tegros.

126,00 KG 4,9500 623,70

0
2
7

64.0027 - Limão taiti, fresco, livre
de  resíduos  de  fertilizantes,  suji-
dades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração  uniformes, devendo  ser
bem desenvolvido e  maduro,  com
polpa firme e intacta.

220,00 KG 5,6000 1.232,00

029

64.0029  -  Mamão  formosa
unidades  pesando  acima  de  1  kg
cada,  in  natura,  maduro,  tamanho
médio,  sem  pontos  escuros,  sem
amassados,  propriedades
organolépticas características. Para
consumo na semana.

6.210,
00

KG 4,0000 24.840,00

0
3
1

64.0031  -  Mandioquinha,  lavada,
uniforme,  inteira,  sem  ferimentos
ou defeitos, firmes, sem corpos es-
tranhos ou terra aderida à superfí-
cie,  não  devem  estar  esbran-
quiçadas.

1.170,
00

KG 11,9500 13.981,50

0
3

64.0033 - Maracujá, in natura, com
tamanho  e  coloração  uniforme,

190,00 KG 8,0000 1.520,00

Página 3 de 8

http://www.miracatu.sp.gov.br/


Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

3

com polpa firme e intacta devendo
ser  bem desenvolvida,  sem danos
físicos  e  mecânicos oriundos  do
manuseio e transporte, com ausên-
cia de sujidades e parasitas.

0
3
6

64.0036 - Morango in natura, fruta
fisiologicamente  desenvolvida,
bastante  firme,  com  maturação
apropriada, inteira, sem ferimentos,
livre de pragas e doenças e munida
de cálice e pedúnculo verde. Ban-
deja  pesando  aproximadamente
250g.

3.100,
00

BAN-
DEJA

5,9500 18.445,00

0
3
8

64.0038 - Pepino japonês - A casca
deve se apresentar brilhante, firme
e bem verde. Não poderão apresen-
tar  podridão,  danos  profundos,
murchamento,  deformações.  Clas-
sificação: Extra a Extra A.

210,00 KG 3,9500 829,50

0
3
9

64.0039 - Pêssego, in natura, casca
fina, aveludada e de cor alaranjada,
íntegros,  sem  pontos  escuros  e
sinais  de  deterioração,  pesando
acima de 80g.

1.110,
00

KG 8,9000 9.879,00

0
4
1

64.0041  -  Pimentão  verde  in
natura,  lavado,  fresco,  tamanho
médio,  íntegros,  sem  pontos  es-
curos, sinais de deterioração.

110,00 KG 3,9000 429,00

0
4
2

64.0042 - Pupunha - processado de
primeira qualidade,  picado,  limpo,
com cor e sabor característico. In-
gredientes:  palmito  picado,  água,
sal e acidulante ácido cítrico. Em-
balagem: vidro contendo 1,8 kg do
produto  com  tampa  metálica
litografada.

60,00 KG 22,0000 1.320,00

0
4
3

64.0043 - Repolho in natura, folhas
firmes e bem desenvolvidas, apre-
sentando  grau  de  evolução  com-
pleto  do  tamanho,  aroma  e  col-
oração, características da espécie e
variedade,  livres  de ferimentos  ou
defeitos,  não  estando  danificadas
por qualquer lesão.

4.270,
00

KG 2,7000 11.529,00

0 64.0046  -  Uva  Rubi  com  cachos 1.490, KG 5,0000 7.450,00
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4
6

formados por bagos grandes e car-
nudos com sementes, de diferentes
colorações  conforme  suas  var-
iedades.

00

0
4
7

64.0047  -  Vagem  in  natura,  col-
oração verde característica,  fresca,
embalagem à granel, íntegros, sem
pontos  escuros,  sinais  de  deterio-
ração e maduras.

120,00 KG 9,9000 1.188,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR
R$

174.517,00

FORNECEDOR: L. PEREIRA MAGALHAES - ME

Ite
m

Descrição Qtde U.M.
Vl.U-

nitário
Vl.Total

00
2

64.0002  -  Abacaxi  pérola,
unidades  pesando  acima  de  1,5
cada.  Grau  de  maturação  para
consumo  na  semana  de entrega.
Transporte  e  a  conservação  em
condições adequadas para o con-
sumo,  não estarem golpeadas  ou
danificadas  por  quaisquer  lesões
de origem física ou mecânica.

6.910,0
0

UND 4,1500 28.676,50

00
7

64.0007 - Alho in natura, graúdo
do tipo comum, cabeça inteira, fi-
siologicamente  desenvolvido,
com bulbos  curados,  sem choca-
mento,  danos mecânicos  ou cau-
sados por pragas.

2.270,0
0

KG 25,0000 56.750,00

00
8

64.0008 - Ameixa in natura, fruta
fisiologicamente  desenvolvida,
bastante  firme,  com  maturação
apropriada,  inteira,  sem ferimen-
tos,  livre  de  pragas  e  doenças,
sem sinais de deterioração.

3.120,0
0

KG 15,0000 46.800,00

01
0

64.0010 - Banana passa, produto
resultante da desidratação da ba-
nana.  Embalagem  de  polietileno
de  baixa  densidade  contendo  01
Kg  do  produto.  Na  embalagem
deverá  constar  o  nome  e  o  en-
dereço  do  fabricante,  nome  e
marca do produto,  data de fabri-

90,00 KG 28,0000 2.520,00
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cação, prazo de validade.

01
3

64.0013  -  Batata  inglesa,  escov-
ada,  uniforme,  inteira,  sem  feri-
mentos  ou  defeitos,  firmes,  sem
corpos estranhos ou terra aderida
à superfície.

12.620,
00

KG 3,9500 49.849,00

016

64.0016 - Brócolis chinês, cabeça
pesando  acima  de 200g  cada,
fresco,  in  natura,  íntegro,  tenros,
sem  corpos  estranhos  ou  terra
aderidos à superfície externa, col-
oração  característica  uniforme  e
sem manchas, sujidades, parasitas
e  larvas.  Para  consumo  na  sem-
ana. Não estar amarelado.

5.100,0
0

UND 6,8000 34.680,00

02
2

64.0022  -  Couve-flor,  unidades
pesando  acima  de  0,6  kg  cada,
fresco,  in  natura,  íntegro,  tenros,
sem folhas, sem corpos estranhos
ou terra aderidos à superfície ex-
terna, coloração característica uni-
forme e sem manchas,  sujidades,
parasitos  e larvas.  Para consumo
na semana.

5.130,0
0

UND 4,9500 25.393,50

0
2
3

64.0023  -  Caqui  in  natura,  fruta
fisiologicamente  desenvolvida,
bastante  firme,  com  maturação
apropriada,  inteira,  sem ferimen-
tos,  livre  de  pragas  e  doenças,
sem sinais de deterioração.

3.196,0
0

KG 5,6000 17.897,60

0
2
6

64.0026 - Laranja pera,  unidades
pesando  acima  de  100  g  cada,
madura, fruto no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sa-
bor  da  espécie,  uniformes,  sem
ferimentos  ou  defeitos,  firmes  e
com brilho.

15.040,
00

KG 2,4600 36.998,40

0
2
8

64.0028 -  Maçã fuji,  fisiologica-
mente  desenvolvidas,  com  tol-
erância de defeitos leves que não
prejudicam  as  características
próprias  das  frutas  e  coloração
acima  de  20%,  tamanho  médio,
sem pontos escuros, sem amassa-
dos, para  consumo na semana da
entrega.

12.628,
00

KG 4,2300 53.416,44
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0
3
2

64.0032  -  Manga  in  natura
Palmer, fruta fisiologicamente de-
senvolvida,  bastante firme,  com
maturação  apropriada,  inteira,
sem ferimentos, livre de pragas e
doenças,  sem  sinais  de  deterio-
ração.

4.632,0
0

KG 3,9500 18.296,40

0
3
4

64.0034  -  Melancia  redonda,
graúda,  de primeira,  unidade  pe-
sando acima de 08 kg, livre de su-
jidades,  parasitas  e  larvas,
tamanho  e  coloração  uniformes,
devendo sem bem desenvolvida e
madura,  com  polpa  firme  e  in-
tacta.

17.710,
00

KG 1,9900 35.242,90

0
3
5

64.0035 - Melão redondo, de col-
oração amarelada,  sem danos  ou
sujidade. Grau de maturação para
consumo  na  semana  da  entrega,
unidade pesando acima de 1,2kg.

5.638,0
0

KG 4,7000 26.498,60

0
3
7

64.0037  -  Ovos  brancos  tipo  3,
classe  A.  Produto  fresco  de  ave
galinácea,  tipo  grande,  íntegro,
sem  manchas  ou  sujidades,  cor,
odor  e  sabor  anormais.  Acondi-
cionados em embalagem apropri-
ada. Proveniente de avicultor com
inspeção oficial.

13.600,
00

DÚZ
IA

4,9900 67.864,00

0
4
0

64.0040  -  Pera  Argentina,
unidades pesando acima de 100g
cada,  íntegras  firmes,  sem  suji-
dades,  para  consumo  na  semana
da entrega.

9.582,0
0

KG 7,9900 76.560,18

0
4
4

64.0044 - Tangerina ponkan, sem
manchas profundas, grau de matu-
ração para consumo na semana da
entrega.

9.660,0
0

KG 2,4900 24.053,40

0
4
5

64.0045 - Tomate tipo comum, in
natura,  lavado,  fresco,  tamanho
médio,  íntegros,  sem  pontos  es-
curos, sinais de deterioração. En-
tre  30  e  90%  da  cor  final,  nem
verdes ou maduros demais.

6.530,0
0

KG 2,3400 15.280,20

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR
R$

616.777,12
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TOTAL GERAL R$ 791.294,12

MIRACATU, 07 de Julho de 2020.

           

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Prefeito Municipal
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