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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO BORJA
PREGÃO SRP Nº 02/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23227.000294/2019-39)
1.

DO OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios - HORTIFRUTI, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
1.1.

GRUPO 1 – FRUTAS (SÃO BORJA)
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE
Abacate in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
1 íntegra.
Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos
no grau médio de amadurecimento e
uniformes; sem danos de origem Quilo
física ou mecânica, perfurações e
2 cortes.
Acerola in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
3 íntegra.
Ameixa vermelha ou roxa in natura.
Fruta com apresentação adequada,
Quilo
madura, mas não passado e/ou
4 deteriorada e íntegra.
Amora in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
5 íntegra.
Banana caturra in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
6 íntegra.
Banana caturra verde in natura. Fruta
com apresentação adequada, verde e Quilo
7 íntegra.

QUANT.

VALOR
R$
TOTAL

8
R$ 5,71

R$ 45,68

R$ 4,73

R$ 543,95

R$ 38,31

R$ 114,93

R$ 16,08

R$ 80,40

R$ 32,48

R$ 97,44

R$ 3,05

R$ 122,00

R$ 4,75

R$ 47,50

115

3

5

3

40

10
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8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

Banana da terra in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Banana prata in natura . Em pencas,
de primeira qualidade, sabor doce,
aspecto e cheiros próprios , tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme
e intacta, devendo ser bem
Quilo
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassados e sinais de
podridões
Bergamota in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Coco fresco: Coco verde fresco
Unidade
Goiaba vermelha in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Kiwi
in
natura.
Fruta
com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Laranja de umbigo in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Laranja para suco in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Limão siciliano in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Limão tayti in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.

19
R$ 7,62

R$ 144,78

R$ 6,96

R$ 10.022,40

R$ 4,41
R$ 4,81

R$ 3.616,20
R$ 144,30

1440

820
30
8
R$ 17,68

R$ 141,44

R$ 14,78

R$ 147,80

R$ 4,37

R$ 87,40

R$ 2,96

R$ 4.588,00

10

20

1550

10
R$ 15,31

R$ 153,10

R$ 6,55

R$ 589,50

90
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Maçã verde in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maçã vermelha, fuji in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão formosa in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão papaia in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Manga in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maracujá in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Melancia - Fruta in natura, espécie
redonda,
aplicação
alimentar.
Características: grauda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, com
polpa firme e intacta, pesando entre 8
a 12kg cada unidade.
Unidade
Melão in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Morango in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra. Embalagens contendo de 400
gramas a 500 gramas de morangos.
Unidade
Pêra Williams in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.

5
R$ 10,28

R$ 51,40

1220
R$ 5,86

R$ 7.149,20

R$ 4,94

R$ 3.038,10

R$ 6,77

R$ 33,85

R$ 5,24

R$ 864,60

R$ 9,54

R$ 190,80

R$ 13,19

R$ 395,70

R$ 5,09

R$ 101,80

615

5

165

20

30

20

150
R$ 10,16

R$ 1.524,00

10
R$ 7,91
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29

30

31

32

Pêssego. Fruta com apresentação
adequada, madura, mas não passado
e/ou deteriorada e íntegra.
Pinhão in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Tangerina in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva itália in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva niágara in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva rubi in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

10
R$ 10,69

R$ 106,90

R$ 10,44

R$ 104,40

R$ 3,64

R$ 29,12

R$ 14,24

R$ 284,80

R$ 11,17

R$ 223,40

10

8

20

20

20

33

R$ 13,20
R$ 264,00
TOTAL
R$ 35.127,99
GRUPO 2 – LEGUMES / TUBÉRCULOS E FRUTOS (SÃO BORJA)
VALOR
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. R$
TOTAL
Abóbora cabotiá in natura Redonda
da casca verde escura. Madura, firme,
Quilo
730
R$ 2,66
sem rachaduras, sem mofo, sem
36 podridão.
R$ 1.941,80
Abóbora menina - de pescoço in
natura
Madura,
firme,
sem Quilo
30
R$ 3,76
37 rachaduras, sem mofo, sem podridão.
R$ 112,80
Abóbora moranga in natura Madura,
firme, sem rachaduras, sem mofo, Quilo
110
R$ 4,35
38 sem podridão.
R$ 478,50
Abóbora moranga mine in natura
Madura, firme, sem rachaduras, sem Quilo
6
R$ 11,89
39 mofo, sem podridão.
R$ 71,34
Abobrinhas verde in natura, tipo
italiana. Limpa, firme, com casca
Quilo
90
R$ 5,22
verde-claro e macia, sem rachaduras,
40 sem mofo, sem podridão.
R$ 469,80
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41

42
43

44
45
46
47
48

49
50

51

52

Aipim branco descascado congelado –
Embalagens de 1Kg
Batata baroa - Mandioquinha ou
Batata salsa in natura. Limpa, madura,
firme, com coloração amarelada, sem
rachaduras, sem podridão ou partes
murchas, sem deformações, sem
raízes lanhosas
Batata bolinha, amarela in natura.
Tenra, firme, sem podridão sem danos
profundos ou brotão.
Batata doce. Lavada lisa de primeira
compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser
graúda.
Batata inglesa, amarela in natura.
Tenra, firme, sem podridão sem danos
profundos ou brotão.
Batatas inglesa rosa in natura. Tenra,
firme, sem podridão sem danos
profundos ou brotão.
Berinjelas in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
brotão.
Beterraba in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
brotão.
Cenoura in natura. Tenra, firme, casca
e polpa íntegras, sem folhas, sem
podridão, sem deformações ou
rachaduras.
Chuchu in natura. Tenro, com casca
íntegra,
sem
podridão,
sem
deformações.
Nabo grande e comprido in natura.
Apresentação: madura, firme, íntegra,
sem rachaduras, com casca lisa e
lustrosa, sem manchas, sem podridão,
sem deformações.
Pepino
japonês
in
natura.
Apresentação: firme, íntegro, sem
rachaduras, com casca lisa e lustrosa,
sem manchas, sem podridão, sem
deformações.

Quilo

350

R$ 4,76

Quilo

10

R$ 20,22

R$ 1.666,00

R$ 202,20
Quilo

10

R$ 5,30
R$ 53,00

Quilo

315

R$ 3,99
R$ 1.256,85

Quilo

2340

R$ 2,40
R$ 5.616,00

Quilo

20

R$ 2,79
R$ 55,80

Quilo

20

R$ 5,74
R$ 114,80

Quilo

410

R$ 3,69
R$ 1.512,90

Quilo

700

R$ 3,49
R$ 2.443,00

Quilo

160

R$ 3,31
R$ 529,60

Quilo

10

R$ 6,06
R$ 60,60

Quilo

105

R$ 8,52
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53

54

55

56
57

Pimenta dedo-de-moça in natura.
Apresentação: fresca, firme, íntegra,
sem rachaduras, com casca lisa e
lustrosa, sem manchas, sem podridão,
sem deformações. Cor: vermelho,
intenso e uniforme.
Pimentão
amarelo
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão
verde
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão vermelho in natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Quiabo in natura. Não deve apresentar
partes quebradas ou manchadas.
Quiabos pequenos e verdes.
Tomate
cereja
in
natura.
Apresentação: limpo, íntegro, sem
rachaduras, sem manchas, sem
podridão,
sem
deformações.

Quilo

15

R$ 26,93
R$ 403,95

Quilo

25

R$ 13,87
R$ 346,75

Quilo

175

R$ 7,86
R$ 1.375,50

Quilo

25

R$ 13,86
R$ 346,50

Quilo

6

R$ 19,16
R$ 114,96

Quilo

11

R$ 25,02

58

R$ 275,22

Tomate
italiano
in
natura.
Apresentação: limpo, íntegro, sem
rachaduras, sem manchas, sem Quilo
70
R$ 7,90
podridão, sem deformações, sem
59 áreas queimadas por sol ou por frio.
R$ 553,00
Tomate longa vida in natura
(kg)Apresentação: limpo, íntegro,
Quilo
1350
R$ 5,07
sem rachaduras, sem manchas, sem
60 podridão, sem deformações.
R$ 6.844,50
TOTAL
R$ 27.739,97
GRUPO 3 – VERDURAS / DEMAIS HORTALIÇAS E OVOS ( SÃO BORJA)
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
R$
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62

63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

73
74

Acelga in natura - firme e com folhas
íntegras. Sem rachaduras, manchas,
podridão ou deformações.
Agrião roxo in natura. Produto tenro e
não murcho, com folhas íntegras e
verdes, isento de podridão e de
sujidades.
Alecrim in natura. Fresco, limpo,
tenro, com coloração uniforme, com
sabor e odor característicos, sem
partes deterioradas.
Alface americana in natura. Deve
apresentar-se íntegras, limpa, tenra e
não murcha, com folhas íntegras.
Alface crespa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras.
Alface frisse verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras.
Alface lisa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras.
Alface roxa, crespa, in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras.
Alho in natura em cabeça. Sem mofo,
sem podridão, apresentação natural,
tipo branco ou rosa.
Alho-poró in natura. Deve apresentarse limpo, tenro e não murcho, com
talos íntegros.
Aspargos in natura. Deve apresentarse limpo, tenro e não murcho, com
talos íntegros.
Brócolis Chines in natura. Tenro, com
coloração característica do vegetal
saudável (verde intenso), sem
podridão, sem amarelados.
Broto de alfafa in natura - embalagem
de aproximadamente 150g. Crocante,
fresco, com pontas verde claras.
Broto de feijão moyashi in natura embalagem aproximadamente 300g.
Crocante, fresco, com pontas marrom

Unidade

4

R$ 4,00
R$ 16,00

Unidade

509

R$ 3,10
R$ 1.577,90

Maço

61

R$ 3,03
R$ 184,83

Maço

31

R$ 4,89
R$ 151,59

Maço

345

R$ 2,22
R$ 765,90

Maço

5

R$ 3,56
R$ 17,80

Unidade

1510

R$ 2,32
R$ 3.503,20

Maço

23

R$ 2,33
R$ 53,59

Quilo

140

R$ 23,17
R$ 3.243,80

Unidade

100

R$ 7,06
R$ 706,00

Maço

8

R$ 28,77
R$ 230,16

Unidade

420

R$ 5,22
R$ 2.192,40

Unidade

10

R$ 29,02

Unidade

2

R$ 28,63
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75

76

77

78
79

80

81
82
83
84
85

claro.
Cebola de cabeça branca in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração branca, sem manchas, sem Quilo
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Cebola de cabeça roxa in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração roxa, sem manchas, sem Quilo
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Cebolinha verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
Maço
murcha, com folhas íntegras, sem
partes secas.
Ciboulette ou cebolinha francesa in
natura. Deve apresentar-se limpa,
Maço
tenra e não murcha, com folhas
íntegras.
Coentro in natura. Deve apresentar-se
limpo, tenro e não murcho, com Maço
folhas íntegras.
Cogumelos
frescos
tipo
"Champignon, Paris, Shitake ou
Shimeji"
embalagem
com
aproximadamente 200g. Sem mofos, Unidade
manchas ou sujidades. Apresentam-se
em pequenos buquets com vários
cogumelos.
Couve flor in natura. Limpa, tenra,
firme, compacta, sem folhas, sem
Unidade
manchas ou danos profundos, sem
podridão, sem deformações.
Couve manteiga in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Espinafre in natura. Tenro, hidratado, Maço
macio, com folhas íntegras.
Gengibre in natura. Limpo, tenro,
íntegro, com casca sem machas, sem Quilo
podridão, sem deformações.
Hortelã in natura. Deve apresentar-se Maço
limpa, tenra e não murcha, com folhas

1100

R$ 3,58
R$ 3.938,00

10

R$ 5,60
R$ 56,00

200

R$ 3,07
R$ 614,00

5

R$ 3,94
R$ 19,70

18

R$ 5,31
R$ 95,58

40

R$ 39,73
R$ 1.589,20

420

R$ 5,85
R$ 2.457,00

440

R$ 2,71
R$ 1.192,40

10

R$ 4,27

5

R$ 15,00

60

R$ 3,76
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86
87

88

89
90

91
92
93
94
95
96

97

íntegras.
Manjericão
in
natura.
Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras.
Manjerona in natura. Deve apresentarse limpa, tenra e não murcha, com
folhas
íntegras.

Maço

R$ 3,82
R$ 114,60
R$ 36,80

Maço

Milho verde in natura. Apresentação:
espiga, com coloração dos grãos
Quilo
amarelos forte, com grãos inteiros,
sem podridão e sem fungos.
Mini cebolas in natura. Apresentação:
tenra, rígida, com casca, sem
manchas, sem mofos, sem podridão Quilo
nas camadas internas ou externas, sem
deformações, sem talo ou brotado.
Radicchio roxo in natura. Tenro,
firme, com casca e folhas íntegras e Unidade
firmes, sem podridão.
Repolho branco, roxo ou verde in
natura. Apresentação: maduro, firme
e de folhas bem unidas e íntegras. Quilo
Sem rachaduras, manchas, podridão
ou deformações.
Rúcula in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
íntegras.
Salsão in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Unidade
íntegras.
Salsinha in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
íntegras.
Salvia in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
íntegras.
Tomilho fresco in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
Maço
murcha,
com
folhas
íntegras.
Vagem in natura. Tenra, quebradiça,
sem manchas, sem podridão, com
mínimo ou nenhum teor de fibras.

30

Quilo

10

R$ 3,68
R$ 216,40

40

R$ 5,41

10

R$ 4,64
R$ 46,40

2

R$ 3,63
R$ 7,26

310

R$ 3,58
R$ 1.109,80

140

R$ 2,88
R$ 403,20

30

R$ 7,53
R$ 225,90

590

R$ 3,03
R$ 1.787,70

10

R$ 3,36
R$ 33,60
R$ 81,20

20

R$ 4,06

20

R$ 10,59
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98

99

ITEM

100

101

102

103

104

105

106

Ovo de codorna, fresco. Coloração:
marrom e beje rajados. Casca íntegra
e limpa (isenta de conspurcações por Unidade
4
R$ 7,42
fezes, terra ou outras matérias
estranhas). Caixa com 24 unidades.
R$ 29,68
Ovo de galinha, fresco, categoria:
extra, cor: vermelha. Casca íntegra e
limpa (isenta de conspurcações por DUZIA
825
R$ 5,40
fezes, terra ou outras matérias
estranhas).
R$ 4.455,00
TOTAL
R$ 32.055,15
GRUPO 4 – HORTIFRUTI – ALEGRETE
VALOR
DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. R$
TOTAL
Abacate in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
200
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 5,71
R$ 1.142,00
Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos
no grau médio de amadurecimento e
uniformes; sem danos de origem Quilo
7660
física ou mecânica, perfurações e
cortes.
R$ 4,73
R$ 36.231,80
Banana caturra in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
6400
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 3,05
R$ 19.520,00
Kiwi
in
natura.
Fruta
com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
100
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 14,78
R$ 1.478,00
Laranja de umbigo in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
3600
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 4,37
R$ 15.732,00
Laranja para suco in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
3540
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 2,96
R$ 10.478,40
Limão tayti in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
50
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 6,55
R$ 327,50
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109

110

111
112

113
114

115

Maçã vermelha, fuji in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão formosa in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Manga in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maracujá in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Melancia - Fruta in natura, espécie
redonda,
aplicação
alimentar.
Características: grauda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, com
polpa firme e intacta, pesando entre 8
a 12kg cada unidade.
Unidade
Melão in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Morango in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra. Embalagens contendo de 400
gramas a 500 gramas de morangos.
Unidade
Pêssego. Fruta com apresentação
adequada, madura, mas não passado Quilo
e/ou deteriorada e íntegra.
Caqui, variedade guiombo
chocolatado. tamanho médio. com
apresentação limpa, integra e
adequada, madura, não apresentando
Quilo
início de deterioração, livre de
fungos, sujidades e objetos estranhos,
sem danos de origem física ou
mecânica.

R$ 5,86
400
R$ 4,94

R$ 2.344,00
R$ 25.688,00

R$ 5,24

R$ 26.724,00

R$ 9,54

R$ 477,00

5200

5100

50

400

R$ 13,19
R$ 5,09

R$ 5.276,00
R$ 4.581,00

R$ 10,16

R$ 1.524,00

R$ 10,69

R$ 1.603,50

R$ 10,30

R$ 721,00

900

150

150

70
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117

118
119

120
121
122
123

124
125

126

Maçã, variedade gala. tamanho de
médio a grande. com apresentação
limpa, integra e adequada, madura,
não
apresentando
início
de
deterioração, livre de fungos,
sujidades e objetos estranhos, sem
danos de origem física ou mecânica.
Abóbora cabotiá in natura Redonda
da casca verde escura. Madura, firme,
sem rachaduras, sem mofo, sem
podridão.
Abobrinhas verde in natura, tipo
italiana. Limpa, firme, com casca
verde-claro e macia, sem rachaduras,
sem mofo, sem podridão.
Aipim branco descascado congelado –
Embalagens de 1Kg
Batata doce. Lavada lisa de primeira
compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser
graúda.
Batata inglesa, amarela in natura.
Tenra, firme, sem podridão sem danos
profundos ou brotão.
Berinjelas in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
brotão.
Beterraba in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
brotão.
Cenoura in natura. Tenra, firme, casca
e polpa íntegras, sem folhas, sem
podridão, sem deformações ou
rachaduras.
Chuchu in natura. Tenro, com casca
íntegra,
sem
podridão,
sem
deformações.
Pimentão
amarelo
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.

Quilo

Quilo

Quilo

3400

Quilo

3840

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

R$ 2,66

R$ 10.214,40

R$ 5,22

R$ 10.022,40

R$ 4,76

R$ 11.424,00

R$ 3,99

R$ 15.321,60

R$ 2,40

R$ 20.736,00

R$ 5,74

R$ 5.740,00

R$ 3,69

R$ 14.169,60

R$ 3,49

R$ 14.169,40

R$ 3,31

R$ 9.532,80

R$ 13,87

R$ 6.935,00

1920
2400

Quilo

R$ 31.246,00

3840

Quilo

Quilo

R$ 9,19

8640
1000
3840

4060

2880

500
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128

129
130
131
132
133

134

135

136
137

Pimentão
verde
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
Quilo
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão vermelho in natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
Quilo
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Tomate longa vida in natura
(kg)Apresentação: limpo, íntegro,
Quilo
sem rachaduras, sem manchas, sem
podridão, sem deformações.
Alface crespa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Alface lisa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Unidade
murcha, com folhas íntegras.
Alface roxa, crespa, in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Alho in natura em cabeça. Sem mofo,
sem podridão, apresentação natural, Quilo
tipo branco ou rosa.
Brócolis Chines in natura. Tenro, com
coloração característica do vegetal
Unidade
saudável (verde intenso), sem
podridão, sem amarelados.
Cebola de cabeça branca in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração branca, sem manchas, sem Quilo
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Couve flor in natura. Limpa, tenra,
firme, compacta, sem folhas, sem
Unidade
manchas ou danos profundos, sem
podridão, sem deformações.
Couve manteiga in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.

520
R$ 7,86

R$ 4.087,20

R$ 13,86

R$ 6.930,00

R$ 5,07

R$ 20.584,20

R$ 2,22

R$ 11.100,00

R$ 2,32

R$ 139,20

R$ 2,33

R$ 5.126,00

R$ 23,17

R$ 2.317,00

R$ 5,22

R$ 4.885,92

R$ 3,58

R$ 14.248,40

R$ 5,85

R$ 14.625,00

R$ 2,71

R$ 7.235,70

500

4060

5000
60
2200
100

936

3980

2500

2670

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

Espinafre in natura. Tenro, hidratado, Maço
20
138 macio, com folhas íntegras.
R$ 4,27
R$ 85,40
Milho verde in natura. Apresentação:
R$ 5,41
R$ 649,20
espiga, com coloração dos grãos
Quilo
120
amarelos forte, com grãos inteiros,
139 sem podridão e sem fungos.
Repolho branco, roxo ou verde in
natura. Apresentação: maduro, firme
e de folhas bem unidas e íntegras. Quilo
5760
Sem rachaduras, manchas, podridão
140 ou deformações.
R$ 3,58
R$ 20.620,80
Rúcula in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
3080
141 íntegras.
R$ 2,88
R$ 8.870,40
Vagem in natura. Tenra, quebradiça,
sem manchas, sem podridão, com Quilo
1680
142 mínimo ou nenhum teor de fibras.
R$ 10,59 R$ 17.791,20
Ovo de galinha, fresco, categoria:
extra, cor: vermelha. Casca íntegra e
limpa (isenta de conspurcações por DUZIA
2600
fezes, terra ou outras matérias
143 estranhas).
R$ 5,40
R$ 14.040,00
TOTAL
R$ 456.695,02
GRUPO 5 – HORTIFRUTI – SANTO AUGUSTO
VALOR
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. R$
TOTAL
Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos
no grau médio de amadurecimento e
uniformes; sem danos de origem Quilo
2230
física ou mecânica, perfurações e
144 cortes.
R$ 4,73
R$ 10.547,90
145 Acerola in natura. Fruta com
R$ 38,31
R$ 114,93
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
3
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
146 Ameixa vermelha ou roxa in natura.
R$ 16,08
R$ 804,00
Fruta com apresentação adequada,
Quilo
50
madura, mas não passado e/ou
deteriorada e íntegra.
147 Banana caturra in natura. Fruta com
R$ 3,05
R$ 61,00
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
20
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Banana prata in natura . Em pencas,
de primeira qualidade, sabor doce,
aspecto e cheiros próprios , tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme
e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassados e sinais de
podridões
Bergamota in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Goiaba vermelha in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Kiwi
in
natura.
Fruta
com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Laranja de umbigo in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Laranja para suco in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maçã vermelha, fuji in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão formosa in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Manga in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

900

R$ 6,96

R$ 6.264,00

R$ 4,41

R$ 3.969,00

R$ 17,68

R$ 15.912,00

R$ 14,78

R$ 6.251,94

R$ 4,37

R$ 7.866,00

R$ 2,96

R$ 2.960,00

R$ 5,86

R$ 10.548,00

R$ 4,94

R$ 5.928,00

R$ 5,24

R$ 3.144,00

900

900

423

1800

1000

1800

1200

600
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158

159
160

161

162

163
164

165
166

Melancia - Fruta in natura, espécie
redonda,
aplicação
alimentar.
Características: grauda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, com
polpa firme e intacta, pesando entre 8
a 12kg cada unidade.
Unidade
Melão in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Morango in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra. Embalagens contendo de 400
gramas a 500 gramas de morangos.
Unidade
Pêssego. Fruta com apresentação
adequada, madura, mas não passado Quilo
e/ou deteriorada e íntegra.
Caqui, variedade guiombo
chocolatado. tamanho médio. com
apresentação limpa, integra e
adequada, madura, não apresentando
Quilo
início de deterioração, livre de
fungos, sujidades e objetos estranhos,
sem danos de origem física ou
mecânica.
Abóbora cabotiá in natura Redonda
da casca verde escura. Madura, firme,
Quilo
sem rachaduras, sem mofo, sem
podridão.
Abobrinhas verde in natura, tipo
italiana. Limpa, firme, com casca
Quilo
verde-claro e macia, sem rachaduras,
sem mofo, sem podridão.
Aipim branco descascado congelado – Quilo
Embalagens de 1Kg
Batata doce. Lavada lisa de primeira
compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, com Quilo
tamanho uniforme devendo ser
graúda.
Batata inglesa, amarela in natura. Quilo
Tenra, firme, sem podridão sem danos

1200

R$ 13,19

R$ 15.828,00

120
R$ 5,09

R$ 610,80

110
R$ 10,16

R$ 1.117,60

R$ 10,69

R$ 427,60

R$ 10,30

R$ 9.270,00

40

900

200
R$ 2,66

R$ 532,00

R$ 5,22

R$ 469,80

R$ 4,76

R$ 5.712,00

R$ 3,99

R$ 2.394,00

R$ 2,40

R$ 3.600,00

90
1200

600

1500
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168

169
170

171

172

173

174

175

profundos ou brotão.
Batatas inglesa rosa in natura. Tenra,
firme, sem podridão sem danos
profundos ou brotão.
Beterraba in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
brotão.
Cenoura in natura. Tenra, firme, casca
e polpa íntegras, sem folhas, sem
podridão, sem deformações ou
rachaduras.
Chuchu in natura. Tenro, com casca
íntegra,
sem
podridão,
sem
deformações.
Pepino
japonês
in
natura.
Apresentação: firme, íntegro, sem
rachaduras, com casca lisa e lustrosa,
sem manchas, sem podridão, sem
deformações.
Pimenta dedo-de-moça in natura.
Apresentação: fresca, firme, íntegra,
sem rachaduras, com casca lisa e
lustrosa, sem manchas, sem podridão,
sem deformações. Cor: vermelho,
intenso e uniforme.
Pimentão
amarelo
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão
verde
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão vermelho in natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.

Quilo
Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

900
R$ 2,79

R$ 2.511,00

R$ 3,69

R$ 1.476,00

R$ 3,49

R$ 628,20

R$ 3,31

R$ 297,90

R$ 8,52

R$ 3.237,60

R$ 26,93

R$ 1.211,85

R$ 13,87

R$ 762,85

R$ 7,86

R$ 432,30

R$ 13,86

R$ 762,30

400

180

90

380

45

55

55

55
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177

178
179
180
181
182

183

184

185

186

187

Tomate longa vida in natura
(kg)Apresentação: limpo, íntegro,
sem rachaduras, sem manchas, sem
podridão, sem deformações.
Acelga in natura - firme e com folhas
íntegras. Sem rachaduras, manchas,
podridão ou deformações.
Agrião roxo in natura. Produto tenro e
não murcho, com folhas íntegras e
verdes, isento de podridão e de
sujidades.
Alface americana in natura. Deve
apresentar-se íntegras, limpa, tenra e
não murcha, com folhas íntegras.
Alface crespa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras.
Alface lisa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras.
Alho in natura em cabeça. Sem mofo,
sem podridão, apresentação natural,
tipo branco ou rosa.
Brócolis Chines in natura. Tenro, com
coloração característica do vegetal
saudável (verde intenso), sem
podridão, sem amarelados.
Cebola de cabeça branca in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração branca, sem manchas, sem
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Cebola de cabeça roxa in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração roxa, sem manchas, sem
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Cebolinha verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
murcha, com folhas íntegras, sem
partes secas.
Couve flor in natura. Limpa, tenra,
firme, compacta, sem folhas, sem
manchas ou danos profundos, sem
podridão, sem deformações.

Quilo

Unidade

Unidade

Maço
Maço
Unidade
Quilo

Unidade

Quilo

Quilo

Maço

Unidade

2000
R$ 5,07

R$ 10.140,00

R$ 4,00

R$ 160,00

R$ 3,10

R$ 124,00

R$ 4,89

R$ 978,00

R$ 2,22

R$ 666,00

R$ 2,32

R$ 464,00

R$ 23,17

R$ 926,80

R$ 5,22

R$ 887,40

R$ 3,58

R$ 2.148,00

R$ 5,60

R$ 560,00

R$ 3,07

R$ 368,40

R$ 5,85

R$ 702,00

40

40

200
300
200
40

170

600

100

120

120
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189
190

191

192
193
194
195

196

ITEM

34

Couve manteiga in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
440
murcha, com folhas íntegras.
R$ 2,71
R$ 1.192,40
Espinafre in natura. Tenro, hidratado, Maço
20
macio, com folhas íntegras.
R$ 4,27
R$ 85,40
Manjericão
in
natura.
Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
10
murcha, com folhas íntegras.
R$ 3,82
R$ 38,20
Milho verde in natura. Apresentação:
espiga, com coloração dos grãos
Quilo
320
amarelos forte, com grãos inteiros,
sem podridão e sem fungos.
R$ 5,41
R$ 1.731,20
Repolho branco, roxo ou verde in
natura. Apresentação: maduro, firme
e de folhas bem unidas e íntegras. Quilo
1800
Sem rachaduras, manchas, podridão
ou deformações.
R$ 3,58
R$ 6.444,00
Rúcula in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
2000
íntegras.
R$ 2,88
R$ 5.760,00
Salsinha in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
2000
íntegras.
R$ 3,03
R$ 6.060,00
Vagem in natura. Tenra, quebradiça,
sem manchas, sem podridão, com Quilo
520
mínimo ou nenhum teor de fibras.
R$ 10,59
R$ 5.506,80
Ovo de galinha, fresco, categoria:
extra, cor: vermelha. Casca íntegra e
limpa (isenta de conspurcações por DUZIA
400
fezes, terra ou outras matérias
estranhas).
R$ 5,40
R$ 2.160,00
TOTAL
R$ 172.755,17
GRUPO 6 – HORTIFRUTI – SANTA ROSA
VALOR
DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. R$
TOTAL
Caqui, variedade guiombo
chocolatado. tamanho médio. com
apresentação limpa, integra e
adequada, madura, não apresentando
Quilo
640
R$ 6.592,00
início de deterioração, livre de
fungos, sujidades e objetos estranhos,
sem danos de origem física ou
mecânica.
R$ 10,30
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198

199

200
201

202

203

204

Maçã, variedade gala. tamanho de
médio a grande. com apresentação
limpa, integra e adequada, madura,
não
apresentando
início
de
deterioração, livre de fungos,
sujidades e objetos estranhos, sem
danos de origem física ou mecânica.
Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos
no grau médio de amadurecimento e
uniformes; sem danos de origem
física ou mecânica, perfurações e
cortes.
Ameixa vermelha ou roxa in natura.
Fruta com apresentação adequada,
madura, mas não passado e/ou
deteriorada e íntegra.
Banana caturra in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Banana prata in natura . Em pencas,
de primeira qualidade, sabor doce,
aspecto e cheiros próprios , tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme
e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassados e sinais de
podridões
Bergamota in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Goiaba vermelha in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Kiwi
in
natura.
Fruta
com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Laranja de umbigo in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.

Quilo

1600
R$ 14.704,00
R$ 9,19

Quilo

3620

R$ 17.122,60
R$ 4,73
R$ 16,08

Quilo

20

R$ 321,60
R$ 3,05

Quilo

40

Quilo

9040

R$ 122,00

R$ 62.918,40

R$ 6,96
R$ 4,41
Quilo

460

R$ 2.028,60
R$ 17,68

Quilo

40

R$ 707,20
R$ 14,78

Quilo

40

R$ 591,20
R$ 4,37

Quilo

2800
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206

207

208

209

210

211
212

213

214

Laranja para suco in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maçã verde in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maçã vermelha, fuji in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão formosa in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Manga in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Melancia - Fruta in natura, espécie
redonda,
aplicação
alimentar.
Características: grauda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, com
polpa firme e intacta, pesando entre 8
a 12kg cada unidade.
Unidade
Morango in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra. Embalagens contendo de 400
gramas a 500 gramas de morangos.
Unidade
Pêssego. Fruta com apresentação
adequada, madura, mas não passado Quilo
e/ou deteriorada e íntegra.
Uva niágara in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva rubi in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e Quilo
íntegra.

2580

R$ 7.636,80
R$ 2,96

20

R$ 205,60
R$ 10,28

40

R$ 234,40
R$ 5,86

2380

R$ 11.757,20
R$ 4,94

60

R$ 314,40
R$ 5,24

2800

R$ 36.932,00

R$ 13,19
60

R$ 609,60
R$ 10,16

60

R$ 641,40
R$ 10,69

440

R$ 4.914,80
R$ 11,17

40

R$ 528,00
R$ 13,20
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216
217

218
219
220

221
222

223

224

225

Abóbora cabotiá in natura Redonda
da casca verde escura. Madura, firme,
sem rachaduras, sem mofo, sem
podridão.
Abobrinhas verde in natura, tipo
italiana. Limpa, firme, com casca
verde-claro e macia, sem rachaduras,
sem mofo, sem podridão.
Aipim branco descascado congelado –
Embalagens de 1Kg
Batata doce. Lavada lisa de primeira
compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser
graúda.
Batata inglesa, amarela in natura.
Tenra, firme, sem podridão sem danos
profundos ou brotão.
Beterraba in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
brotão.
Cenoura in natura. Tenra, firme, casca
e polpa íntegras, sem folhas, sem
podridão, sem deformações ou
rachaduras.
Chuchu in natura. Tenro, com casca
íntegra,
sem
podridão,
sem
deformações.
Pepino
japonês
in
natura.
Apresentação: firme, íntegro, sem
rachaduras, com casca lisa e lustrosa,
sem manchas, sem podridão, sem
deformações.
Pimenta dedo-de-moça in natura.
Apresentação: fresca, firme, íntegra,
sem rachaduras, com casca lisa e
lustrosa, sem manchas, sem podridão,
sem deformações. Cor: vermelho,
intenso e uniforme.
Pimentão
amarelo
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.

Quilo

880

R$ 2.340,80
R$ 2,66

Quilo

20

R$ 104,40
R$ 5,22

Quilo

2400

Quilo

1040

R$ 4,76

R$ 11.424,00

R$ 4.149,60
R$ 3,99

Quilo

4000

R$ 9.600,00
R$ 2,40

Quilo

2040

R$ 7.527,60
R$ 3,69

Quilo

2130

R$ 7.433,70
R$ 3,49

Quilo

2040

R$ 6.752,40
R$ 3,31

Quilo

560

R$ 4.771,20
R$ 8,52

Quilo

10

R$ 269,30
R$ 26,93

Quilo

50

R$ 693,50
R$ 13,87
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227

228
229
230

231

232

233

234

235

Pimentão
verde
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
Quilo
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão vermelho in natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
Quilo
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Tomate longa vida in natura
(kg)Apresentação: limpo, íntegro,
Quilo
sem rachaduras, sem manchas, sem
podridão, sem deformações.
Alface crespa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Alho in natura em cabeça. Sem mofo,
sem podridão, apresentação natural, Quilo
tipo branco ou rosa.
Brócolis Chines in natura. Tenro, com
coloração característica do vegetal
Unidade
saudável (verde intenso), sem
podridão, sem amarelados.
Cebola de cabeça branca in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração branca, sem manchas, sem Quilo
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Cebolinha verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
Maço
murcha, com folhas íntegras, sem
partes secas.
Couve flor in natura. Limpa, tenra,
firme, compacta, sem folhas, sem
Unidade
manchas ou danos profundos, sem
podridão, sem deformações.
Milho verde in natura. Apresentação:
espiga, com coloração dos grãos
Quilo
amarelos forte, com grãos inteiros,
sem podridão e sem fungos.

80

R$ 628,80
R$ 7,86

50

R$ 693,00
R$ 13,86

4540

R$ 23.017,80
R$ 5,07

690

R$ 1.531,80
R$ 2,22

20

R$ 463,40
R$ 23,17

1920

R$ 10.022,40
R$ 5,22

1950

R$ 6.981,00
R$ 3,58

1000

R$ 3.070,00
R$ 3,07

2430

R$ 14.215,50
R$ 5,85

1200

R$ 6.492,00
R$ 5,41
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238
239

240

ITEM

241

242

243
244

Repolho branco, roxo ou verde in
natura. Apresentação: maduro, firme
e de folhas bem unidas e íntegras. Quilo
2940
R$ 10.525,20
Sem rachaduras, manchas, podridão
ou deformações.
R$ 3,58
Rúcula in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
800
R$ 2.304,00
íntegras.
R$ 2,88
Salsinha in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
1000
R$ 3.030,00
íntegras.
R$ 3,03
Vagem in natura. Tenra, quebradiça,
sem manchas, sem podridão, com Quilo
220
R$ 2.329,80
mínimo ou nenhum teor de fibras.
R$ 10,59
Ovo de galinha, fresco, categoria:
extra, cor: vermelha. Casca íntegra e
limpa (isenta de conspurcações por DUZIA
170
R$ 918,00
fezes, terra ou outras matérias
estranhas).
R$ 5,40
TOTAL
R$ 322.407,00
GRUPO 7 – HORTIFRUTI – JAGUARI
VALOR
DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. R$
TOTAL
Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos
no grau médio de amadurecimento e
uniformes; sem danos de origem Quilo
1200
física ou mecânica, perfurações e
cortes.
R$ 4,73
R$ 5.676,00
Banana caturra in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
3000
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 3,05
R$ 9.150,00
Banana prata in natura . Em pencas,
de primeira qualidade, sabor doce,
aspecto e cheiros próprios , tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme
e intacta, devendo ser bem
Quilo
3000
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassados e sinais de
podridões
R$ 6,96
R$ 20.880,00
Laranja de umbigo in natura. Fruta Quilo
1000
R$ 4,37
R$ 4.370,00
com apresentação adequada, madura,
mas não passado e/ou deteriorada e
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246

247

248

249

250
251

252
253

254
255

íntegra.
Laranja para suco in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maçã vermelha, fuji in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão formosa in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Manga in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Melão in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Abóbora cabotiá in natura Redonda
da casca verde escura. Madura, firme,
sem rachaduras, sem mofo, sem
podridão.
Abóbora moranga in natura Madura,
firme, sem rachaduras, sem mofo,
sem podridão.
Abobrinhas verde in natura, tipo
italiana. Limpa, firme, com casca
verde-claro e macia, sem rachaduras,
sem mofo, sem podridão.
Aipim branco descascado congelado –
Embalagens de 1Kg
Batata doce. Lavada lisa de primeira
compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser
graúda.
Batata inglesa, amarela in natura.
Tenra, firme, sem podridão sem danos
profundos ou brotão.

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

5000
R$ 14.800,00

R$ 5,86

R$ 23.440,00

R$ 4,94

R$ 9.880,00

R$ 5,24

R$ 3.144,00

R$ 5,09

R$ 5.090,00

R$ 2,66

R$ 2.128,00

R$ 4,35

R$ 1.305,00

R$ 5,22

R$ 3.132,00

R$ 4,76

R$ 7.140,00

R$ 3,99

R$ 15.960,00

R$ 2,40

R$ 14.400,00

4000

2000

600

1000

800

300

600

Quilo

1500

Quilo

4000

Quilo

R$ 2,96

6000
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258

259

260

261

262

263

264

265

Beterraba in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
brotão.
Cenoura in natura. Tenra, firme, casca
e polpa íntegras, sem folhas, sem
podridão, sem deformações ou
rachaduras.
Chuchu in natura. Tenro, com casca
íntegra,
sem
podridão,
sem
deformações.
Pepino
japonês
in
natura.
Apresentação: firme, íntegro, sem
rachaduras, com casca lisa e lustrosa,
sem manchas, sem podridão, sem
deformações.
Pimentão
amarelo
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão
verde
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Pimentão vermelho in natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas murchas ou queimadas.
Tomate
italiano
in
natura.
Apresentação: limpo, íntegro, sem
rachaduras, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
áreas queimadas por sol ou por frio.
Tomate longa vida in natura
(kg)Apresentação: limpo, íntegro,
sem rachaduras, sem manchas, sem
podridão, sem deformações.
Alecrim in natura. Fresco, limpo,
tenro, com coloração uniforme, com
sabor e odor característicos, sem
partes deterioradas.

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

1500
R$ 3,69

R$ 5.535,00

R$ 3,49

R$ 6.980,00

R$ 3,31

R$ 3.310,00

R$ 8,52

R$ 8.520,00

R$ 13,87

R$ 1.248,30

2000

1000

1000

90

90
R$ 7,86

Quilo

Quilo

Quilo

Maço

R$ 707,40

90
R$ 13,86

R$ 1.247,40

R$ 7,90

R$ 7.900,00

R$ 5,07

R$ 15.210,00

R$ 3,03

R$ 151,50

1000

3000

50
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268

269

270

271

272
273
274
275
276

277

Alface crespa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Alface lisa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Unidade
murcha, com folhas íntegras.
Alho in natura em cabeça. Sem mofo,
sem podridão, apresentação natural, Quilo
tipo branco ou rosa.
Brócolis Chines in natura. Tenro, com
coloração característica do vegetal
Unidade
saudável (verde intenso), sem
podridão, sem amarelados.
Cebola de cabeça branca in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração branca, sem manchas, sem Quilo
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Cebolinha verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não
Maço
murcha, com folhas íntegras, sem
partes secas.
Couve flor in natura. Limpa, tenra,
firme, compacta, sem folhas, sem
Unidade
manchas ou danos profundos, sem
podridão, sem deformações.
Couve manteiga in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Gengibre in natura. Limpo, tenro,
íntegro, com casca sem machas, sem Quilo
podridão, sem deformações.
Hortelã in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
íntegras.
Manjericão
in
natura.
Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Manjerona in natura. Deve apresentarse limpa, tenra e não murcha, com
Maço
folhas
íntegras.

4000
R$ 2,22

R$ 8.880,00

R$ 2,32

R$ 9.280,00

R$ 23,17

R$ 6.487,60

R$ 5,22

R$ 10.440,00

R$ 3,58

R$ 7.160,00

R$ 3,07

R$ 921,00

R$ 5,85

R$ 7.605,00

R$ 2,71

R$ 2.710,00

4000
280

2000

2000

300

1300

1000
50
R$ 15,00

R$ 750,00

R$ 3,76

R$ 376,00

R$ 3,82

R$ 764,00

R$ 3,68

R$ 736,00

100
200

200
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ITEM

284
285

286

Repolho branco, roxo ou verde in
natura. Apresentação: maduro, firme
e de folhas bem unidas e íntegras. Quilo
1000
Sem rachaduras, manchas, podridão
ou deformações.
R$ 3,58
R$ 3.580,00
Rúcula in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
2000
íntegras.
R$ 2,88
R$ 5.760,00
Salsão in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Unidade
200
íntegras.
R$ 7,53
R$ 1.506,00
Salsinha in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
200
íntegras.
R$ 3,03
R$ 606,00
Vagem in natura. Tenra, quebradiça,
sem manchas, sem podridão, com Quilo
800
mínimo ou nenhum teor de fibras.
R$ 10,59
R$ 8.472,00
Ovo de galinha, fresco, categoria:
extra, cor: vermelha. Casca íntegra e
limpa (isenta de conspurcações por DUZIA
1800
fezes, terra ou outras matérias
estranhas).
R$ 5,40
R$ 9.720,00
TOTAL
R$ 277.058,20
GRUPO 8 – HORTIFRUTI – SÃO VICENTE
VALOR
DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. R$
TOTAL
Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos
no grau médio de amadurecimento e
uniformes; sem danos de origem Quilo
500
física ou mecânica, perfurações e
cortes.
R$ 4,73
R$ 2.365,00
Banana caturra verde in natura. Fruta
com apresentação adequada, verde e Quilo
500
íntegra.
R$ 4,75
R$ 2.375,00
Banana prata in natura . Em pencas,
de primeira qualidade, sabor doce,
aspecto e cheiros próprios , tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme
e intacta, devendo ser bem
Quilo
1600
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassados e sinais de
podridões
R$ 6,96
R$ 11.136,00
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Maçã vermelha, fuji in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão formosa in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Manga in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Morango in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra. Embalagens contendo de 400
gramas a 500 gramas de morangos.
Unidade
Pêra Williams in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva itália in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva niágara in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva rubi in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e Quilo
íntegra.

2000

Quilo

Quilo

R$ 11.720,00

R$ 4,94

R$ 2.470,00

R$ 5,24

R$ 524,00

500

100

500
R$ 10,16

R$ 5.080,00

R$ 7,91

R$ 3.955,00

R$ 14,24

R$ 1.424,00

R$ 11,17

R$ 1.117,00

R$ 13,20

R$ 1.320,00

R$ 9,19

R$ 9.190,00

R$ 2,66

R$ 7.980,00

500

100

100

100

294
Maçã, variedade gala. tamanho de
médio a grande. com apresentação
limpa, integra e adequada, madura,
não
apresentando
início
de
deterioração, livre de fungos,
sujidades e objetos estranhos, sem
295 danos de origem física ou mecânica.
Abóbora cabotiá in natura Redonda
da casca verde escura. Madura, firme,
sem rachaduras, sem mofo, sem
296 podridão.

R$ 5,86

1000

3000
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Aipim branco descascado congelado –
297 Embalagens de 1Kg
Batata doce. Lavada lisa de primeira
compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser
298 graúda.
Batata inglesa, amarela in natura.
Tenra, firme, sem podridão sem danos
299 profundos ou brotão.
Batatas inglesa rosa in natura. Tenra,
firme, sem podridão sem danos
300 profundos ou brotão.
Beterraba in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou
301 brotão.
Cenoura in natura. Tenra, firme, casca
e polpa íntegras, sem folhas, sem
podridão, sem deformações ou
302 rachaduras.
Chuchu in natura. Tenro, com casca
íntegra,
sem
podridão,
sem
303 deformações.
Pimentão
amarelo
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
304 áreas murchas ou queimadas.
Pimentão
verde
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
305 áreas murchas ou queimadas.
Pimentão vermelho in natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
306 áreas murchas ou queimadas.
Tomate longa vida in natura
(kg)Apresentação: limpo, íntegro,
sem rachaduras, sem manchas, sem
307 podridão, sem deformações.

Quilo

3000

Quilo

1000

Quilo
Quilo
Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

Quilo

R$ 4,76

R$ 14.280,00

R$ 3,99

R$ 3.990,00

R$ 2,40

R$ 1.200,00

R$ 2,79

R$ 2.790,00

R$ 3,69

R$ 9.225,00

R$ 3,49

R$ 8.725,00

R$ 3,31

R$ 3.972,00

R$ 13,87

R$ 6.935,00

R$ 7,86

R$ 3.930,00

R$ 13,86

R$ 6.930,00

R$ 5,07

R$ 20.280,00

500
1000
2500

2500

1200

500

500

500

4000

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

308

309

310

311

312
313

ITEM

314

315

316

Alho in natura em cabeça. Sem mofo,
sem podridão, apresentação natural, Quilo
200
tipo branco ou rosa.
R$ 23,17
R$ 4.634,00
Brócolis Chines in natura. Tenro, com
coloração característica do vegetal
Unidade
5200
saudável (verde intenso), sem
podridão, sem amarelados.
R$ 5,22
R$ 27.144,00
Cebola de cabeça branca in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração branca, sem manchas, sem Quilo
2500
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
R$ 3,58
R$ 8.950,00
Couve flor in natura. Limpa, tenra,
firme, compacta, sem folhas, sem
Unidade
2000
manchas ou danos profundos, sem
podridão, sem deformações.
R$ 5,85
R$ 11.700,00
Repolho branco, roxo ou verde in
natura. Apresentação: maduro, firme
e de folhas bem unidas e íntegras. Quilo
2500
Sem rachaduras, manchas, podridão
ou deformações.
R$ 3,58
R$ 8.950,00
Vagem in natura. Tenra, quebradiça,
sem manchas, sem podridão, com Quilo
2000
mínimo ou nenhum teor de fibras.
R$ 10,59 R$ 21.180,00
TOTAL
R$ 225.471,00
GRUPO 9 – HORTIFRUTI – JULIO DE CASTILHOS
VALOR
DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANT. R$
TOTAL
Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos
no grau médio de amadurecimento e
uniformes; sem danos de origem Quilo
250
física ou mecânica, perfurações e
cortes.
R$ 4,73
R$ 1.182,50
Banana caturra in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
400
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
R$ 3,05
R$ 1.220,00
Banana prata in natura . Em pencas,
de primeira qualidade, sabor doce,
aspecto e cheiros próprios , tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme
Quilo
500
e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, ausência de sujidades,
R$ 6,96
R$ 3.480,00
Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431-0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

317

318

319

320

321

322

323

324

parasitos, amassados e sinais de
podridões
Bergamota in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Kiwi
in
natura.
Fruta
com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Laranja para suco in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Maçã vermelha, fuji in natura. Fruta
com apresentação adequada, madura,
Quilo
mas não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Mamão formosa in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Manga in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Melancia - Fruta in natura, espécie
redonda,
aplicação
alimentar.
Características: grauda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, com
polpa firme e intacta, pesando entre 8
a 12kg cada unidade.
Unidade
Melão in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.

300
R$ 4,41

R$ 1.323,00

R$ 14,78

R$ 2.956,00

200

300
R$ 2,96

R$ 888,00

R$ 5,86

R$ 3.516,00

R$ 4,94

R$ 1.976,00

R$ 5,24

R$ 1.048,00

R$ 13,19

R$ 7.914,00

R$ 5,09

R$ 1.018,00

600

400

200

600

200
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Morango in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e
íntegra. Embalagens contendo de 400
325 gramas a 500 gramas de morangos.
Unidade
326 Pinhão in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
327 Uva itália in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
Quilo
não passado e/ou deteriorada e
íntegra.
Uva rubi in natura. Fruta com
apresentação adequada, madura, mas
não passado e/ou deteriorada e Quilo
íntegra.
328
329 Abóbora cabotiá in natura Redonda
da casca verde escura. Madura, firme,
Quilo
sem rachaduras, sem mofo, sem
podridão.
Abóbora menina - de pescoço in
natura
Madura,
firme,
sem Quilo
330 rachaduras, sem mofo, sem podridão.
Aipim branco descascado congelado – Quilo
331 Embalagens de 1Kg
Batata doce. Lavada lisa de primeira
compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, com Quilo
tamanho uniforme devendo ser
332 graúda.
Batata inglesa, amarela in natura.
Tenra, firme, sem podridão sem danos Quilo
333 profundos ou brotão.
Beterraba in natura. Tenra, firme, sem
podridão sem danos profundos ou Quilo
334 brotão.
335 Cenoura in natura. Tenra, firme, casca
e polpa íntegras, sem folhas, sem
Quilo
podridão, sem deformações ou
rachaduras.
Chuchu in natura. Tenro, com casca
íntegra,
sem
podridão,
sem Quilo
336 deformações.

20
R$ 10,16
R$ 10,44

R$ 203,20
R$ 522,00

R$ 14,24

R$ 284,80

R$ 13,20
R$ 2,66

R$ 264,00
R$ 1.596,00

50

20

20

600

30
600

R$ 3,76

R$ 112,80

R$ 4,76

R$ 2.856,00

R$ 3,99

R$ 2.394,00

R$ 2,40

R$ 1.920,00

R$ 3,69
R$ 3,49

R$ 1.845,00
R$ 1.745,00

R$ 3,31

R$ 827,50

600

800
500

500

250
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Pimentão
amarelo
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
Quilo
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
337 áreas murchas ou queimadas.
Pimentão
verde
in
natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
Quilo
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
338 áreas murchas ou queimadas.
Pimentão vermelho in natura.
Apresentação: limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante,
Quilo
sem danos, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, sem
339 áreas murchas ou queimadas.
Tomate
cereja
in
natura.
Apresentação: limpo, íntegro, sem
rachaduras, sem manchas, sem Quilo
podridão,
sem
deformações.
340
Tomate longa vida in natura
(kg)Apresentação: limpo, íntegro,
Quilo
sem rachaduras, sem manchas, sem
341 podridão, sem deformações.
Alface crespa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
342 murcha, com folhas íntegras.
Alface lisa, verde in natura. Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Unidade
343 murcha, com folhas íntegras.
Alho in natura em cabeça. Sem mofo,
sem podridão, apresentação natural, Quilo
344 tipo branco ou rosa.
Brócolis Chines in natura. Tenro, com
coloração característica do vegetal
Unidade
saudável (verde intenso), sem
345 podridão, sem amarelados.
Cebola de cabeça branca in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração branca, sem manchas, sem Quilo
mofos,
sem
podridão,
sem
346 deformações, sem talo ou brotado.

30
R$ 13,87

R$ 416,10

R$ 7,86

R$ 393,00

R$ 13,86

R$ 415,80

R$ 25,02

R$ 125,10

50

30

5

800
R$ 5,07

R$ 4.056,00

R$ 2,22

R$ 666,00

R$ 2,32

R$ 696,00

R$ 23,17

R$ 926,80

300
300
40

350
R$ 5,22

R$ 1.827,00

R$ 3,58

R$ 1.790,00

500
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347

348

349
350

351
352
353
354

355

Cebola de cabeça roxa in natura.
Tenra, rígida, com casca e com
coloração roxa, sem manchas, sem Quilo
mofos,
sem
podridão,
sem
deformações, sem talo ou brotado.
Cogumelos
frescos
tipo
"Champignon, Paris, Shitake ou
Shimeji"
embalagem
com
aproximadamente 200g. Sem mofos, Unidade
manchas ou sujidades. Apresentam-se
em pequenos buquets com vários
cogumelos.
Couve flor in natura. Limpa, tenra,
firme, compacta, sem folhas, sem
Unidade
manchas ou danos profundos, sem
podridão, sem deformações.
Manjericão
in
natura.
Deve
apresentar-se limpa, tenra e não Maço
murcha, com folhas íntegras.
Repolho branco, roxo ou verde in
natura. Apresentação: maduro, firme
e de folhas bem unidas e íntegras. Quilo
Sem rachaduras, manchas, podridão
ou deformações.
Rúcula in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
íntegras.
Salvia in natura. Deve apresentar-se
limpa, tenra e não murcha, com folhas Maço
íntegras.
Vagem in natura. Tenra, quebradiça,
sem manchas, sem podridão, com Quilo
mínimo ou nenhum teor de fibras.
Ovo de galinha, fresco, categoria:
extra, cor: vermelha. Casca íntegra e
limpa (isenta de conspurcações por DUZIA
fezes, terra ou outras matérias
estranhas).
TOTAL

20
R$ 5,60

R$ 112,00

30
R$ 39,73

R$ 1.191,90

R$ 5,85

R$ 1.462,50

R$ 3,82

R$ 76,40

R$ 3,58

R$ 1.074,00

R$ 2,88

R$ 576,00

R$ 3,36

R$ 33,60

250

20

300

200
10
300
R$ 10,59

R$ 3.177,00

R$ 5,40

R$ 270,00
R$ 60.377,00

50

TOTAL: R$ 1.609.686,50 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E
OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
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2.1.

3.

2.1.1.

Justifica-se o agrupamento dos itens devido os mesmos possuírem características
e finalidades alimentícias comuns, considerando também a dificuldade em manter
diferentes fornecedores devido a logística de entrega do material, sendo que esta
deve ocorrer de forma simultânea.

2.1.2.

A marca de referência é utilizada meramente como exemplificação de parâmetro
de qualidade, sendo admitida marca similar, equivalente ou de melhor qualidade.
Justifica-se a utilização das marcas de referência em determinados produtos devido
peculiaridades que implicam no resultado final dos pratos a serem desenvolvidos
nas aulas práticas, onde considera-se o sabor, consistência e demais parâmetros
para avaliação do aluno.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1.

4.

Necessita-se adquirir insumos para utilização em aulas práticas dos cursos Técnico em
Cozinha e curso Superior de Gastronomia, e, principalmente insumos para oferta de
refeições para os alunos do Campus São Borja e demais campi IFFAR participantes
desta licitação.

A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art.
1º, da Lei 10.520, de 2002.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1.

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da nota de
empenho/requisição pelo fornecedor, de forma fracionada de acordo com a necessidade
do refeitório e planejamento das aulas, nos seguintes endereços:
GRUPO 1, 2 E 3 – CAMPUS SÃO BORJA = Rua Otaviano Castilho Mendes, nº
355 - CEP 97670-000 - São Borja/RS, fone (55) 3431-0500, e-mail:
gastrolab.sb@iffarroupilha.edu.br
GRUPO 4 – CAMPUS ALEGRETE = RS-377 - Km 27 - Passo Novo - CEP 97555000 - Alegrete/RS -Telefone: (55) 3421-9600
GRUPO 5 – CAMPUS SANTO AUGUSTO = Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP
98590-000 - Santo Augusto / RS Telefones: (55) 3781-3545
GRUPO 6 – CAMPUS SANTA ROSA = Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1400 - Bairro
Central - CEP: 98787-740 Santa Rosa/RS - Telefone: (55)2013-0200
GRUPO 7 – CAMPUS JAGUARI = BR 287, KM 360, Estrada do Chapadão, sn CEP 97760-000 - Jaguari - Rio Grande do Sul/RS – Telefone: (55)3255-0200
GRUPO 8 – CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL = Rua 20 de Setembro, 2616 CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul/RS Telefone: (55) 32574100
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GRUPO 9 – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS = RS 527 - Estrada de acesso
secundário para Tupanciretã – Telefone: (55) 3271-9500

5.

4.2.

A entrega deverá ser realizada mediante agendamento prévio e respeitando o horário de
expediente dos campi.

4.3.

Os produtos deverão ser entregues transcorrido no máximo 25% do prazo de validade
(ou de acordo com especificação própria para cada produto descrita na tabela);

4.4.

Das condições da embalagem, deve ser original, estar limpa, integra e seguir as
particularidades de cada produto;

4.5.

A rotulagem de cada produto deve ser original, quando for o caso, constar o nome e a
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão
oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade(peso);

4.6.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. O material entregue será considerado
recebido em até 8 (oito) horas, assim que da verificação da quantidade e qualidade dos
produtos.

4.7.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1.

São obrigações da Contratante:
5.1.1.

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.2.

comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
5.1.3.

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.4.

efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.1.5.
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A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
5.2.

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
5.3.

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;
6.1.1.

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
6.1.2.

substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.3.

comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
6.1.4.

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.1.5.

6.1.6.
7.

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
8.1.
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9.

CONTROLE DA EXECUÇÃO
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
9.1.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
9.3.

10.

DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
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10.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
10.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
10.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa
nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
10.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa
anual = 6%

365
11.

DO REAJUSTE
11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
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12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
12.1.1.

12.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3.

fraudar na execução do contrato;

12.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5.

cometer fraude fiscal;

12.1.6.

não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
12.2.1.

multa moratória de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

12.2.2.

multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

12.2.3.

em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.4.

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
12.2.5.

impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.2.7.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas e os profissionais que:
12.3.
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tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.3.1.

12.3.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.3.3.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.4.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.5.

12.6.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
São Borja, 18 de junho de 2019.

Bianca Ambrosini
Requerente

Carla Tatiana Zappe
Diretora Geral
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