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Município de São Sepé 

 
Aviso de Alteração de Edital 

 
Ref. edital de Pregão Presencial nº 05/2021– Exclusivo ME e EPP  

 
O Município de São Sepé, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 

interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando o registro de 
preço para aquisição de hortifrutigranjeiros, os itens abaixo passam a ter os 
seguintes valores unitários: 

 
 Anexo I. Quantidades e especificações completas  

 

Item Quant. 
Máxima Unid. Descrição Valor 

Unit 

1 1000 un 

Abacaxi pérola, de 1ª qualidade, tamanho e coloração (amarelado) uniformes típicos 
da variedade. Grau médio de maturação (amadurecimento). Casca íntegra,sem 
ferimentos, sem bolores, sem rachaduras, sem  cortes, sem sujidade e sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não será aceito produto com 
danos que alterem sua conformação, aparência e qualidade. 

 R$ 6,12  

2 2000 un 

Alface, de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de 
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar 
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos 
nas verduras que afetem a sua coloração e a sua aparência, estar livre de 
enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a aparência. 

 R$ 3,78  

3 100 Kg 

Alho graúdo do tipo comum, fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem 
danos mecânicos ou causados por pragas, livre de parasitas e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência 

 R$ 33,48  

4 15000 Kg 

Banana caturra 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, amassões e sinais de apodrecimento. 

 R$ 4,58  

5 3000 Kg Batata doce, média de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou 
mecânica, com tamanho uniforme.  R$ 4,32  

6 5000 Kg Batata inglesa, lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda.  R$ 4,36  

7 3000 Kg 

Bergamota, de 1ª qualidade, fresca/nova, devendo ser bem desenvolvida. Tamanho e 
coloração uniformes típicos da variedade. Grau médio de maturação 
(amadurecimento), com polpa firme e intacta. Casca íntegra, sem ferimentos, sem 
bolores, sem rachaduras, sem cortes, sem sujidade e sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. Não será aceito produto com danos que alterem 
sua conformação, aparência e qualidade. 

 R$ 3,97  

8 3000 Kg Beterraba lavada, lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda.  R$ 4,36  

9 500 un 
Brócolis, de 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, 
parasitas e larvas 

 R$ 5,81  

10 3500 Kg 
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física 
ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração 
uniformes, sendo graúda, isenta de sujidades parasitas e larvas. 

 R$ 4,72  

11 3000 Kg 
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de 
origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser graúda. 

 R$ 4,53  

12 500 Kg 

Chuchu, procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido 
o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. 

 R$ 5,13  

13 500 un 

Couve-flor, de primeira, procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser 
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. 

 R$ 6,35  

14 2000 Maços 

Couve, manteiga, de 1ª qualidade, em maço, com folhas bem desenvolvidas, sadias, 
sem fungos, sem ferimentos, sem manchas, com tamanho (médio), cor (verde-claro 
ou verde-escuro), e conformação uniformes, típica da variedade e espécie. Não deve 
apresentar coroa amarelada. Deve estar ausente de ataque de pragas e doenças. 
Não será aceito produto com danos físicos e mecânicos que alterem sua 
conformação, aparência, e qualidade, oriundos de manuseio e transporte. Maço com 
peso aproximado de 250g cada. 

 R$ 3,96  
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15 5000 Kg 
Laranja para suco de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado 
a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

 R$ 4,33  

16 6000 Kg 

Maçã nacional de primeira, com grau de maturação tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniforme, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 

 R$ 8,29  

17 1000 Kg 

Mamão formosa graúdo de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 
coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em 
caixa pesando aproximadamente 8kg. 

 R$ 7,11  

18 2000 Kg 

Manga Palmer de 1ª qualidade aspecto globoso, frutos maduros, cor própria, 
classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa 
qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, 
sem lesões de origem física e mecânica 

 R$ 5,64  

19 2.000 Kg 

Melão, espanhol, de 1ª qualidade, tamanho e coloração (amarelada) uniformes 
típicos da variedade.Grau médio de maturação (amadurecimento). Casca íntegra, 
sem ferimentos, sem bolores, sem rachaduras, sem cortes, sem sujidade e sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não será aceito 
produto com danos que alterem sua conformação, aparência e qualidade. 

 R$ 6,43  

20 800 Kg 

Moranga Cabotia de primeira qualidade, com coloração e tamanho uniformes típicos 
da variedade, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente. 

 R$ 3,87  

21 2000 Dúzia Ovos vermelhos, tipo 01, pente com 30 ovos, tamanho grande, de primeira qualidade, 
frescos, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, sem rachaduras.   R$ 7,73  

22 800 Kg 

Pepino in natura, comum para salada, de 1ª qualidade, deverá apresentar coloração 
verde claro ou escuro, estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, de 
coloração própria, com superfície praticamente lisa, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, de pragas e doenças, isento de substancias nocivas à saúde. 

 R$ 4,73  

23 200 Kg 

Pimentão verde, de 1ª qualidade, deverá apresentar coloração verde escuro, 
características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvido, bem 
formado, limpo, de coloração própria, com superfície praticamente lisa, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças, isento de substancias nocivas à saúde. 

 R$ 9,63  

24 1000 un 

Repolho graúdo, de primeira qualidade, com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e 
imediato, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 

 R$ 5,99  

25 1000 un 
Tempero verde in natura, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

 R$ 3,02  

26 6.000 Kg 

Tomate longa vida, aspecto globoso, cor vermelha, classificado como legume, 
graúdo, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades, boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

 R$ 6,39  

 
A abertura do certame passará para o dia 24/06/2021, às 14 horas. Demais 

itens permanecem inalterados. O Edital passará a integrar o presente processo. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de junho de 2021. 
 
 

João Luiz dos Santos Vargas 

Prefeito Municipal 
Publique-se:  

 
 

 
 Este edital e anexos foram examinados e 

estão de acordo com a legislação vigente. 

 

 
Lúcio Rosa Reinstein - OAB/RS 84.858 

Assessor Jurídico  

Publicado no Mural Oficial, 
conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2021. 
_________________ 


