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TERMO DE RETIFICAÇÃO

A N E XO

I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO :Registro de Preços de Frutas e Verduras, visando futuras aquisições pela
Prefeitura Municipal de João Ramalho
2 - DA DESCRIÇÃO E DO PREÇO MÉDIO
ITEM
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Abacaxi pérola: com coroa; de primeira; tamanho e coloração uniformes;
devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; pesando
aproximadamente por unidade entre 1,5 a 2,0kg.
Abacaxi pérola: com coroa; de primeira; tamanho e coloração uniformes;
devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; pesando
aproximadamente por unidade entre 1,5 a 2,0kg.
Ameixa, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem manchas ou partes
amolecidas,aroma, cor e sabor próprios da variedade
Ameixa, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem manchas ou partes
amolecidas,aroma, cor e sabor próprios da variedade
Banana Nanica, extra climatizada, oriunda de plantas sadias, destinada ao
consumo “in natura” devendo se apresentar fresca, ter atingindo o grau máximo
de tamanho, aroma,cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte,
conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.
Não apresentarem lesões. Não conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes.
Tamanho médio e uniforme, não devem estar totalmente maduras (aparência
esverdeada).
Banana Nanica, extra climatizada, oriunda de plantas sadias, destinada ao
consumo “in natura” devendo se apresentar fresca, ter atingindo o grau máximo
de tamanho, aroma,cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte,
conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e imediato.
Não apresentarem lesões. Não conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes.
Tamanho médio e uniforme, não devem estar totalmente maduras (aparência
esverdeada).
Goiaba Vermelha - Fruta de boa qualidade, apresentando tamanho, cor e
formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Extra, selecionada, verdosa. Tamanho médio.
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Goiaba Vermelha - Fruta de boa qualidade, apresentando tamanho, cor e
formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Extra, selecionada, verdosa. Tamanho médio.
Laranja Pêra de 1ª qualidade – peso médio 200g, casca lisa livre de fungos,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,aroma,cor e
sabor próprios da variedade
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Laranja Pêra de 1ª qualidade – peso médio 200g, casca lisa livre de fungos,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,aroma,cor e
sabor próprios da variedade
Maçã gala – nacional, de primeira, fresca, apresentando tamanho, aroma, cor
e sabor próprios da variedade. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas
características. Não conter substâncias terrosas, sujidades produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca estar isentos de umidade
externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Maçã gala – nacional, de primeira, fresca, apresentando tamanho, aroma, cor
e sabor próprios da variedade. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas
características. Não conter substâncias terrosas, sujidades produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca estar isentos de umidade
externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Mamão formosa,deverá estar parcialmente maduro e com a casca íntegra,
sem amassamento e lesões microbianas, com sabor adocicado.
Mamão formosa,deverá estar parcialmente maduro e com a casca íntegra,
sem amassamento e lesões microbianas, com sabor adocicado.
Melancia Produto procedente de planta sadia, destinado ao consumo in natura,
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, apresentar
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte,
conservando-se em condições adequadas para o consumo. Tamanho Médio e
uniforme (padronizado). Peso mínimo de 8 kg por unidade e máximo de 11 kg.
Melancia Produto procedente de planta sadia, destinado ao consumo in natura,
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, apresentar
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte,
conservando-se em condições adequadas para o consumo. Tamanho Médio e
uniforme (padronizado). Peso mínimo de 8 kg por unidade e máximo de 11 kg.
Melão: amarelo; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem
desenvolvido e maduro; com polpa intacta e firme.
Melão: amarelo; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem
desenvolvido e maduro; com polpa intacta e firme.
Morango,apresentar bom aspecto, tamanho médio, vermelhos vivos, sem
manchas ou partes amolecidas e com talos bem verdes
Morango,apresentar bom aspecto, tamanho médio, vermelhos vivos, sem
manchas ou partes amolecidas e com talos bem verdes
Pêra: fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas
e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e
madura.
Pêra: fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas
e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e
madura.
Pepino japonês Fresco, de colheita recente, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade. Não apresentando danos tais como manchas,
machucaduras, bolores, sujidade, parasitas, larvas ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade.
Pepino japonês Fresco, de colheita recente, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade. Não apresentando danos tais como manchas,
machucaduras, bolores, sujidade, parasitas, larvas ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade.
Pimentão verde: de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de
origem mecânica ou física, perfurações e cortes.
Pimentão verde: de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de
origem mecânica ou física, perfurações e cortes.
Repolho fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem mecânica ou física,
perfurações e cortes
Repolho fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem mecânica ou física,
perfurações e cortes
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Tangerina poncãfresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidade, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura.
Tangerina poncãfresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidade, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura.
Tomate De 1ª qualidade – tamanho médio a grande; - consistência firme; sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos.
Tomate De 1ª qualidade – tamanho médio a grande; - consistência firme; sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos.
Uva Niágara – deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho,
nova e de 1ª qualidade, não deve estar murcha ou despencando.
Uva Niágara – deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho,
nova e de 1ª qualidade, não deve estar murcha ou despencando.
Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
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3 - OBSERVAÇÃO:1. A proponente vencedora do certame deverá fornecer o objeto da presente licitação de
forma fracionada, conforme requisição dacontratante.
2. Para cada fornecimento deverá ser emitido uma requisição de fornecimento que
contenha, além das informações normais : o nome do setor atendido, conformerequisição.
3. O vencedor da licitação deverá entregar o objeto da presente licitação à prefeitura
municipal diretamente no setor requisitante e nos horários determinados, e será
acompanhada por um funcionário especialmentedesignado.
4 - NOVA DATA DE ABERTURA: 08/10/2019.
5 - PROTOCOLODOS ENVELOPES: DAS 13H00MIN ÀS 13H30MIN.
6 - HORÁRIO DE INÍCIODA SESSÃO: 14H00MIN.
7 - DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.

8 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL E MAIORES INORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDOS NO SITE
www.joaoramalho.sp.gov.br, PELO E-MAIL licitacao1@joaoramalho.sp.gov.br E PELO
TELEFONE (18) 3998-1190.
João Ramalho, 24 de setembro de 2019.
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