
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Fl3.j2£i-3

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva: Aquisições de Frutas e Verduras para atender as necessidades das diversas
Secretarias e Setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017. Foi dada a devida publicidade ao
certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de
Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 24/01/2017; Diário Oficial do Estado - 24/01/2017; Jornal A União -
24/01/2017.

LIcitantes cadastrados neste processo:

ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 - CNPJ: 27.100.911/0001-47;

DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 - CNPJ: 21.311.286/0001-04.

Às OShOOmin do dia 28/03/2017, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n° 0001/2017
de 02/01/2017, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ GRIGÓRIO
CAVACALNTE - Membro da equipe de apoio; MARIA ERICA DE LIRA SANTOS - Membro da equipe de apoio;
LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos
interessados.

Licitantes qualificados a participar desta reunião:

ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 - Representante: Antonio Vitoriano de Oliveira Lira
(Titular);
DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 - Representante: Diogo Sousa da Silva (Titular).

Em seguida, consideradas as observações apontadas durante o processo e analisados os elementos
apresentados, passou a informar: Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto formal, em
consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de preços
apresentados, a divülgação da classificação das propostas e a convocação dos licitantes, de acordo com os
critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances. Posteriormente deu-sé
continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os
respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foram abertos os envelopes
contendo a documentação de habilitação apenas dos licitantes vencedores, os quais tiveram seus conteúdos
devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: Todos os licitantes meihores
colocados na fase de lances verbais foram habilitados. Considerados os valores apresentados pelos licitantes,
as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da
sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação:

ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 - Valor: R$ 103.164,00;
- Cento e Três Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais

DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 - Valor: R$ 33.410,00.
- Trinta e Três Mil Quatrocentos e Dez Reais
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Os valores unitários, constantes das propostas e lances apresentados, bem como o resultado dad^WtVi'!'cpri^ a
devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fi^^fazendo pi^e
integrante desta Ata, independida de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi&ffâ,. Na^STÍais
havendo a constar, Javrou-s^^^pr^ente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidam^e assíRada.^y
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 002 - PREGÃO PRESENCIAL N« 00004/2017

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Aquisições de Frutas e Verduras para atender as necessidades das diversas Secretarias e Setores, da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2017.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e
os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, produziu-se o seguinte quadro:

- ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428.

Itens: 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-26; Valor: R$105.820,00.
- DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490.

Itens: 15-16-17- 18- 19-20-21 -22-23-24-25-27-28-29; Valor: R$ 34.025,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

iCPF/CNPJ iParticipantes yalor

11 - Cenoura "In natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
,transporte e a conservação ern condições adequada para o consumo.
1  01 21.311.286/0001-04 IDIOGO SOÜSA DA SILVA 70008122490 _ _ 1 1 „
O 27 lOaO11/0001-47 ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA Uf^ 118226824^ i 4,50

2 - Batata Inglesa, tamanho regular de 1^ qualidade, produtos frescos e com grau de maturaçãOj
intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, de 1^ qualidade, sem lesões de;
origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos. •
^ Õl 21.31128è/Õ0Õ1-04 ÍDIÓGÕ SÒÜSÁ DA SrLVÂ~70008122^^^^ ' " ' T 4,5Õ;
■  0; 27.100.911/0001-47 ANTONIO VjTORIANO DE ÓLÍVEIRA LIRA 11822682428 4.20
3 - Repoího, tamanho médio, de primeira, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas e com coloração uniforme. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

0 21311.286/0001-04 iDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 4.40
01 27.100.911/0001-47 íANTÒNIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 ! 4.20

í  i| " 27.100.~911/OOOT-47 !aNTONIO VITORIÁNO DÊ OLIVEIRA LIRA Í1822682428 " í
|4 - Tomate "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o
transporte e a conservação em condições para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
:  01 21311.286/0001-04 IDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 ; 4.50
i  O ̂.10ia911/0001-47 ÃNTONIÒ VltORIANO DE OLIVEIRA URA 118^82428 4.00
[ 1 J^100.911/0001-47 ANTOMO ynr^lANO DE OUVEIRA LIRA 118226824^ , 3.50
|5 - Cebola branca "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a,
Imanipulação, o transporte e a conservação e, condições adequada para o consumo. I
j  0| 21.311286/0001-Ò4|DIÕ(TO SOUSA DA SILVA ™0812^ ' " " " T ^4.80!
:  0; 27.1007911/OOÒ1-47'jANtONIO VltORTÂNO DE" OLIVEIRA LIRA 11822682428 H ^ S
!6 - Pimentão verde tamanho médio, tenros, sem manchas, firmes e bem desenvolvidos, sem ferimentos ou
Idefeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
[  O 21311^86/0001-04 DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 4.90

I  o 27.100.911/0001-47 ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 4.70
,  „r 27;ioo;9i 1/0001-47 ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 4.60



_  ̂ fj

i  2i 27.100!911/0001-47lÁNTONIÕVITORiANODEÕUVEIRAURA11822682428 7^
j7 - Chuchu tamanho médio, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem mancha^ôuCorn^colQtàção
^niforme. !

" o! 213Í1286/0001-041DIOGO SOUSA DÁ SILVA 70008122490
0| 27.100.911/0001-47 ANTONIOVITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428

8 - AÍho, bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
iperfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de
jsujidades, parasitas e larvas.

dj 21.311.286/b001-04|DrOGÒSdUSADASrL.VA7Òb08122490 ' T' 28.00|
I  or 27.lb0.911/00bÍ"-47 jANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 1Í8226824Í28 ^ j ^ 25,00;
|9 - Coentro, talos e folhas inteiras, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes,
lintactas, firmes e bem desenvolvidas.
'  0n21.311.286/0001-04 DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 2,20
0 27.100.911/0001-47 ANTONIOVITORIANODEOLIVEIRALIRA11822682428 2,00

1 ^106.911/0001-47 ANTONIOVITORI^O DE OLIVÉIF^LIRA 118226^^ J 1,97
10 - Beterraba sem folhas, de primeira, buibos de tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Com ausência de sujidades,!
parasitos e larvas.

0r21.311.28670001-04 [PIÕGÒ SOUSA DÁ SÍLVÀ 70008122490 ' ̂  1 r 4 98
LPL 27^0^91 j/bOOl-^jANTONIO VltORlAN 4,50
II - Berinjela "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o
transporte e a conservação em condições para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

0:_21.311.286/0001-04 DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 : . 4,50
OL, 2^ 00.911/0001-47!ANtONIOVITORIÁNODEOLIVErRALIRA11822682428' j 'a,60\

!12 - Couve "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o
Itransporte e a conservação em condições para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
I  Of 21.31 T286/0bbl^04 iOií^OJOUSA I^SILVA^bb812^òr J TI I T I 2,70
I  O 27.100".911/OOOT-47!ÀNTONIOVÍtORIANÒDEOLÍVEIRALM ' 2,50
V 27.100.911/0001-47 ANTONIOVITORIÁNO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428^ 2,00

:  2! 27.100.911/0001-47 ANTON^^OVIJORIANODEOLIVEIRALIRA11822682428 1.99
1  3! 27^10b.911/0bbl-47 ANTÒNIÒ VITORIANO DÉ OLIVEIRA URA 11822682428 í 1,98|
|13 - Inhame, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e ã.
jconservação ern condições adequada para o consumo

2T.3T1T286/OOOI-O4ÍDÍOGO SOUSA DÁ SILVÀ>00b8122 ^ i 8.00
1^147 yíU^NIÕ^^TOm^O^C^^ 7,80

|14 - Alface, parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços
jde descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar uniformidade no
jtamanhq, aroma e cor, típicos da variedade, nada que altere a sua conformação e aparência típica,
l  or 21.311.286/0001-04 plOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 " ^ ^ ^
'  O 27.100.911/0001-47 ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 ^ ' ! 2.50

li 27.100.911/0001-47 ANTÔNIO VitORlÀNÕ DE OLIVÉIRÁ URA 118226824^ 2,40
i  2; 27.100.911/0001-47 jANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 i 2,30
jl5 - Abacate de 1^ qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem
Idanos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

;  01 27J00.911^0M1-47 lANTONIO VITORIANÒ DE ÕLIVEIR^LIRA 11^ i J 7,30:
i  Of 21.3lT286/0001-04jplÔGO SOUSA DA ̂  T " " J 7,001
16 - Abacaxi de 1^ qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

i  O 27.100.911/0001-47 ANTONIOVITORI^O DE OUVEIR^LIRA 1182268242^ 3,50
O 21.311.286/0001-04_DIÓGO SOUSA DA SILVA 70008122490 " 3,40

17 - Banana comum em pencas de 1^ qualidade s/ corte tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio e transporte.

" õr 27job;9Tl7bboT^7jANTONIO VÍTÓRIANÕ DÉ ÔLIVÉIRÀlÍRÀ 11822^ 0,70;
jO[^yrl1.286/b001-b4]DIOGO SOUSA, DA SILVA 7000812^9b II O.Sb
|18 - Goiaba de 1^ qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem
jdanos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

0: 27.100.911/0001-47 ÃNTONIO VITORIANO DÉ OLÍN/^IRA LIRA 11822682428^ " ^
I  O! 21.311.286/0001-04 jDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 [ 4,00
jl9 - Laranja Pera, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com polpa intacta e firme,
r br^.1Ó0.911/b0^j-47jANTONIO VITORIANO DE OÜVEIRA LIRA 11822682428' i 0,É5:
;  b''2Í.3lT286/b001-04lDÍÓGÕSÕUSÀDA ' 0,49
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|20 - Maça nacional de qualidade, tamanho grande, o produto não deverá apresentar problemas com
coloração, não características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito^y^'^^e;x i

;  o 27.100.911/0001-47 ÃNTONTO VITORIaNO de oliveira lira 11822682428 "' Vv 8.50-
Oi 21.311.286/0001-04 DIÒGO SOUSA DA SILVA 700081^490 ' '

:  1 21.311 ■286/0001 -04 DIOGO SOUSA DA'SÍLVA>Õ0081 22490 ' ] " f]7.9|;  2 _21.311286/0001^ DIOGO SOUSA DA SILW ^ " ^^l/ T^ÕO
121 - Mamão Avaí, maduro, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com^t)4ll^hclLçpfn pela
[intacta e firme. ' _

01 27.100.911/0001-47 ÍANTÒNIO VITORIANO DÉ OLIVEIRA LIRA 11822682428 ^ 1 3,80
0| 21.311.286/0001-04 jDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 i . 3.50i

22 - Manga ín natura, tamanho grande, o produto não deverá apresentar problemas com coloração, não
características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde.

qf 27.100.911/0001-47 ANTÔNIO VITORIANO DE^LIVEIRA LIRA 11822682428 ; 3,80
0 21 ■311.286/0001-04 íDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 j 3,50

23 - Maracujá, de primeira qualidade in natura, tamanho médio ou grande, sem apresentar machucados e
si^eiras na parte externa. ___ __ ___ _ _

00:91 de olÍvÉIRAIÍRÀ 11822682^^^ 7 ! j g qq|
"0{ 21.311.286/0d01-04lDIÔGÓ'SOÜSÁ"D SILVA 70008122490 ^ 1 __5,00i

24 - Melancia de primeira "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar ai
Imanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. _

I  0; 27.100.911/OOOl-47jANTONIO VITÔRIANO DE OLIVEIRA LIRA 1182268^28 " ^ 2,00
|  Ór 21.3Tl286/00Õ1-04ÔlÔGO SOUSA DA SILVA 70008122490 1.80
|25 - Melão Japonês, maduro, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com polpa
[intacta e firme.

jS 27-100.911/0001-47 ANTONIO VITORI/^MO DE OLIVBRA Ll^ 1182268^28^ ; 3,80
'  Or ^.311^286/0001 ̂ 4 ÍDIÔGÔ SOUSA DÁ SÍLVÀ70(^^ 1 3,40
[26 - Pepino, de primeira qualidade in natura, tamanho médio ou grande, sem apresentar machucados e
isujeiras na parte externa.
I  Òí 21.31128^01-04 IdIOGO SÒUSA DA SILVA 7000812^0 1 ^ 4,00;
!  dr27^100.911/00dT-4ÁÁNTONIÔVÍfÔRIANO DE ÒLIVÉIRA LIRA 1182^82428 i 3,8di

li I27 IOO.911/0001-47 ANTONIO VIT^IANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 i 3,70
2! 27.100.911/0001-47 jÁNTONIO VITORI/\NÔ DE ÔLIVÉÍRA LÍRA 11822682428 3.601

|27 - Uva verde, de primeira qualidade, tamanho médio, o produto não deverá apresentar problemas com;
coloração, não características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito veíxle.
l)r27Tídã9rÍ7dd¥Í^"7lANfO^^ de" ÔLÍVEÍRÁ lira 11822682428 ' _ ""i" 9.001

o| 21.311286/0001-04 IDIOC^SOUSA DA SILW 7doq8122490 _ ' j ^ Ij8.dd|
1  2T.311.286/0ddT-04lDIOGÕ SOUSA DÁ SllÁ^7dd08Í22^ ^ ' 7.5&
2Í 21.311.286/0001-04 ÍDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 7,00
3  21311.286/0001-04 DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 6,98

Á: 11.311286/0001-04 DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490* 6,95
28 - Uva preta, de primeira qualidade, tamanho médio, o produto não deverá apresentar problemas com
coloração, não características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde.
¥ 27.IOOT911/0001-47 lANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRÁTl822682428 |

"¥ 21.3Tl28"6/d0dl-04 IdÍOGO SOUSA DA SILVA 700d812249dl ~ 8,00!
11 21.311.286/0001 -04 IDÍOGO SOUSA DA SILVA 7d008122490 ^ 7,50
2! 21.311286/0001-04 DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 ' i 7,00

29 - Melão Japonês, maduro, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com polpa
[intacta e firme.

df 27.10d.911/0001-47 [ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRÁ11822682428 f ^ 7,00)
d! 21.311.286/0001-04 IDIOGÕ'SOUSA DA SÍLVÁ"7dod8122490 ^

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Nâo há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:
- Nâo há registro.

4.2 - Quantidade:
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- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o prqeesso^ os
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado "^

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo vaior totai da contratação:

- ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428.

Itens: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26.

Valor: R$ 103.164,00.

- DIOGO SOUSA DA

Itens: 15-16-17-1

Valor: R$ 33.410,

22490.

r 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29.

ALVES

MAWA ERICA de lira SANTOS

"' ANTONiO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA
11822682428

MARIAiÜOSÉ GfRICSÕRIO CAVACALNTE ;

^toXKÀyV>QoQaO.AJQ.s/l . fiS/y^AAry ■ O /v>
LARISSANAYARVALMEIDA GOUVEIA

DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490
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HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N" 00004/2017

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação Iniciai das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances verbais.

Participantes VI. Ünlt. ICIass.i Poro. -Obs.
11 - Cenoura "In natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequada para o consumo.
IaNTÒNÍO VÍTORIANO DÉ ÓÜVÉIRÀ URA 118^6824^ i 4.50; \
ipiOGO^SOUSA DA SILVA 70008122^ _ ; i 4,44%] LV I
Í2 - Batata Inglesa, tamanho regular de 1® qualidade, produtos frescos e com grau de maturação!
iintermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, de 1^ qualidade, sem lesões dej
jorigem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos. j
IaNTONIÕ VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 ' 1 4^0' l i 0,00%! LV
ÍDIOGÓ SOUSA DÀ SÍLVA 70008122490 _ I .. 4.MÍ 2 7,Í4%! LV j
|3 - Repolho, tamanho médio, de primeira, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, semj
manchas e com coloração uniforme. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 _ _ 4,20 1 0,00%, LV
DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 1 J 4^^
4 - tomate "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o
transporte e a conservação em condições para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
ÃNTQI^WÕRÍAÍ^IdEÓ^^^^^^^ ^ i ^ 4,0Õr 1 r C^Op%Í.LV.j
DIÒGO SÕUSA DA SILVA 70ÒÒ8122490"" i 4,50' J Í2.50%f LV ,
5 - Cebola branca "in natura", apresentando grau de maturação taí que lhe permita suportar a'
Imanipuiação, o transporte e a conservação e, condições adequada para o consumo.
ÍÃNTÕNIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 ^ 4,60 1 j 0,00%; LV ,
jDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490^^ , I . 4,60! 2 , 4,35%! LV 1
lè - Pimentão verde tamanho médio, tenros, sem manchas, firmes e bem desenvolvidos, sem ferimentos oú
'defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. ^ „ J
iANTONiO VITORIANO DE OUVEIR^URA 11822682^8 4,70 1 0,00% LV
jDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 I 4,90 2 4.26% LV
\7 - Chuchu tamanho médio, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração
[Uniforme. j
ANTÔNIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 ^ _ 4^501 J i_aOÒ%i LV

6,67%! LV IDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 4,80, 2

8 - Alho, bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,!
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de|
sujidades, parasitas e larvas. _ ^
ÁNTOh^VITORIANO"DE OLIVEIRA LÍí^ 118^682428 ^ - 25,00! 1 0,00% LV
|DÍ0GÒ SOUSA DA SILVA 70008122490 " ' 28,00' 2
i9'

12,00% LV

Coentro, talos e folhas inteiras, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes,
jintactas, firmes e bem desenvolvidas. i
^NTONIÕ"VltORIÁNÔ DE ÓLIVÉÍRÁ LIRA 11822682428 " ! ^00 1 ^0.00% JVJ
ipiOC^ SOUSA DA SILVA 70Õ0812249Ò 2 " I 2,2^ 2 ^ 10,00%! LV 1
;10 - Beterraba sem foíhas, de primeira, bulbos de tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos,;
itenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Com ausência de sujidades,|
iparasitos e larvas.

ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428' " 4,50i 1 0,00% LV ;



r^

7-u
10,67DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 4,98

:11 - Berinjela "In natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar á^^niqç
kransporte e a conservação em condições para o consumo, com ausência de sujídades, paSsifãs^"
ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428

IdIOGO SOUSA DA sTlVA 70008122490

%ÍV

asl!

la^rLV
|12 - Couve "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o;
itransporte e a conservação em condjçj^s parajo cjonsumo. com ausência de sujidades, parasitas e jarvas. i
ANtÒNÍOVltÕRIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 ' ^ " 2^5CÍ" 1 ' Ó,00%i LV1
IdÍÕGO SOUSA DA SILVA 70008122490 2 ^ 11 1 2.70! 2 8,00% LV
i13 - Inhame, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e ã.
conservação em condições adequada para o consumo '
ANTÔNIO OTORTaNO DE OLIVEIRA LIRA~lT82268242"8 l""" ^ 7,801" T" i 0,00%lLV i
DIÔGÔ SÕUSÀ DÁ SILVA 70008122490 1 8,00| 2 | 2,56%LLV.1
|14 - Alface, parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços!
de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar uniformidade no
tamanho, aroma e cor, típicos da variedade, nada que altere a sua conformação e aparência típica.
ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 2,50 1 | 0,00% LV
|d10G0 SOUSA DA SILVA 70008122490 2M 2 12,00% LVi
15 - Abacate de 1^ qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem;
anos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ; _ !
DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 ^ 7,qoL 1 _J „0,00%j LV i

4,29%! LV !^TONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 7,30! 2

!16 Abacaxi de V qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem|
idanos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

DÍÕGO SOUSA DA SILVA 70008122490 3,40 1 0,00% LV
ANTpNIOyiTORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 3,50 2 i 2,94% LV
17 - Banana comum em pencas de V qualidade s/ corte tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio e transporte.

^0,00%! LV
40,00'íSTv

DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 0,50! 1

ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 0,70; 2

18 - Goiaba de V qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem;
Idanos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 4,00 1
ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 4,20 _2
19 - Laranja Pera, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brijho, com polpa intaicta e firme.
DÍÕGO SÔÜSA^SÍLVA 70008122490 ^ ^

0,00% LV

5,00%: LV

0.0£%! LV

ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 0,55! 2 U24%ÍV'
20 - Maça nacional de 1® qualidade, tamanho grande, o produto não deverá apresentar problemas com
coloração, não características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde.

'  ~ ' 8,00; 1 0,00%; LV
2  6,25%rLV i

DIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490

ÍANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428
|2T - Mamão Avaí, maduro, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com polaj
intacta e firme. |
ibíOGO SOU^DASILVA700081^490 _ _ ^
ÁNtONIÓ VITÕRIÀNÒ DE ÒLÍVEIRÁ LIRA l'l822682428 " [ 3,80! 2 8,57%; LV |
22 - Manga in natura, tamanho grande, o produto não deverá apresentar problemas com coloração, não!
características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde.
piOGÕJSOQSÁ DA SILXA 7 ^490 ^ I J ̂ .1 1 J. 0,00% LV^ i
AÍ^ÕNIO VITORIANO DE OLÍVBRA URA 118^82428 3,80' 2 ! 8,57% LV;
|23 - Maracujá, de primeira qualidade in natura, tamanho médio ou grande, sem apresentar machucados e
isujeiras na parte externa. _

dToGÕ SOUSA da silva 70008122490 _ _ i „ ̂ 5.00; í J O.ÓO%i LV^
ÀNtÔNIO VÍTORIANÔ DEÔLIVErRA URÀI^ ^ ^ I 2 20,00% LV i
24 - Melancia de primeira "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência do
sujidades, parasites e larv^. ^ !
DIÒGO SOUSA DÀ SILVA 70008122490 " 1,80! 1^ J 0,00%i LV j
AiyfÕNIO VITORIANO DE ÓLIVEIRA LIR^ 2,00 2 ' 11,11% LV
25 - Melão Japonês, maduro, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com polpa
intacta e firme. _ _
IDIOGO SOUSA DA SILVA 70008122490 " T 3.40: 1 ; 0,00%. LV



ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA URA 11822682428 L J Z J IZ 3,80 2 LV
|26 - Pepino, de primeira qualidade In natura, tamanho médio ou grande, sem apresentar^áchucadí^^e
sujeirasjia parte externa. §1
ANTONIO VITORIANÒ DE ÒÜVEIRA LIRA 11822682428 ^ ; Z^Z '
|DIOGO SOUSA DA SrLVA 7Ò008T^ ' " J ^QO! 2'\|, '
|27 - Uva verde, de primeira qualidade, tamanho médio, o produto não deverá apresentar proíxleiS^^om
coloração, não características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e n^ muito verde.
DÍÕGO^^SÁDASILVÃ^ÕWO 1 8,00i f 0.00%i LV
ANTONIO VITORIANO DÈ OLIVEIRA LIRA 11822682428 9.00 2 12.50%[ LV
28 - Uva preta, de primeira qualidade, tamanho médio, o produto não deverá apresentar problemas com
coloração, não características, não estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde. ^ j
DÍ5gÕ"SOÜ^~DA SÍLVÃ7^^^^ " _ " I z 8,00Z i J.
ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA LIRA 11822682428 9.00[^ J 12,50%l LV '
29 - Melão Japonês, maduro, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com polpa
iintacta e firme.

iDIÒGO SÒUSA DA SILVA 70008122490 ^ ^ 6,00; 1 0.00% LV
lÀNTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA URA 11822682428"" 7.00 2 16.67%, LV ,

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS
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