
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000109/2018

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

CNPJ:  04.975.762/0001-64

Rua ESPIRITO SANTO, 22 - QUILOMBO - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000109/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002153

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000026/2018 000445/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ABACAXI PEROLA GRANDE

descrição:
- abacaxi pérola, de primeira, in natura, grau de maturação
que permita transporte e manipulação, sem sujidades, livre
de parasitas e larvas.

3.408,001600,00 2,13KG001 CEASA033

PERA

descrição:
- pera de primeira qualidade, deverá ter tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. peso aproximado de
180g por unidade. deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. com ausência de sujidade, parasitos e
larvas.

11.184,001600,00 6,99KG031
CEASA

039

CRECHES MUNICIPAIS:              14.592,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              14.592,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

ABACAXI PEROLA GRANDE

descrição:
- abacaxi pérola, de primeira, in natura, grau de maturação
que permita transporte e manipulação, sem sujidades, livre
de parasitas e larvas.

170,4080,00 2,13KG001
CEASA

053

PERA

descrição:
- pera de primeira qualidade, deverá ter tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. peso aproximado de
180g por unidade. deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. com ausência de sujidade, parasitos e
larvas.

699,00100,00 6,99KG031
CEASA

055

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              869,40

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              869,40

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria
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00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

ABOBORA MADURA
com casca  firme, tamanho uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, intactas e bem desenvolvidas, livres de terras

520,96352,00 1,48KG002
CEASA

002

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,
frescas, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e
outros defeitos que possam alterar sua aparencia

1.232,00308,00 4,00KG004 CEASA001

BANANA PRATA
de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg), em penca, frutos
de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes no grau
máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho

1.320,00660,00 2,00KG006
CEASA

003

BANANA TERRA
de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos de 60 a 70% de
maturação, com casca uniformes no grau máximo de
evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.

815,28632,00 1,29KG007
CEASA

004

BATATA DOCE
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho,
uniformes, frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra.

1.227,60440,00 2,79KG008
CEASA

005

BATATA INGLESA
de primeira, tamanho médio, uniformes, frescas e com
casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra, sem
manchas e brotos

2.420,001100,00 2,20KG009
CEASA

006

BROCOLIS

descrição:
- brócolis fresco, folhas e talos verde escuro, firmes, sem
manchas, sem insetos, sem sujidades e outros defeitos que
possam alterar sua aparência.

880,00220,00 4,00KG010
CEASA

007

CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORACAO
VERMELHA,
tamanho médio, sem defeitos e ferimentos

1.344,00336,00 4,00KG011
CEASA

008

CEBOLA BRANCA

descrição:
cebola de cabeça graúda, fresca, sem ferimentos ou
defeitos.

438,24176,00 2,49KG012
CEASA

009

CEBOLINHA VERDE
220,00220,00 1,00MÇ013

CEASA
010

CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho,
uniforme, sem ferimentos e defeitos.

1.535,60440,00 3,49KG014
CEASA

011

CHUCHU KG
verde ou branco, de primeira qualidade, fresco, tamanho
médio, com casca intacta, sem ruptura e brotos

348,48352,00 0,99KG015
CEASA

012

COENTRO
44,0044,00 1,00MÇ016

CEASA
013

COUVE MANTEIGA - MACO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade

704,00176,00 4,00KG017
CEASA

014

ESPINAFRE
espinafre fresco, com folhas verdes brilhantes, firme e sem
áreas escuras, fresco, com coloração e tamanho uniformes,
sem sujidades e outros defeitos que possam alterar sua
aparência

176,0044,00 4,00KG018
CEASA

015

INHAME DEDO
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho,
uniformes, frescas, sem ferimentos ou defeitos, livre de
terra.

534,24336,00 1,59KG023 CEASA017

LARANJAS 1.567,481052,00 1,49KG024018
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descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

CEASA

MANDIOCA CACAU
tipo branca, de primeira, raízes no grau normal de evolução
no tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, sem
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre de terra

840,00420,00 2,00KG025
CEASA

019

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas.

1.472,801052,00 1,40KG028
CEASA

020

MORANGO

descrição:
- produto deve apresentar coloração vermelha brilhante,
frescos, sem ferimentos e manchas. embalagem plástica que
garanta a integridade do produto

2.226,00420,00 5,30KG029
CEASA

021

PEPINO
fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem ferimentos e
manchas

209,88132,00 1,59KG030
CEASA

022

PIMENTAO VERDE
, frescos, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas,
aspecto firme e sem sujidades e insetos.

421,08132,00 3,19KG032
CEASA

023

REPOLHO
branco, fresco, cabeça graúda, sem partes moles, não
amarelado ou murcho, folhas intactas

305,80220,00 1,39KG037
CEASA

025

TOMATE
tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, com
aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e
brilho.

1.540,00440,00 3,50KG038
CEASA

026

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              22.343,44

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00568 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO  - SCFVLocal

MarcaItem

ABACAXI PEROLA GRANDE

descrição:
- abacaxi pérola, de primeira, in natura, grau de maturação
que permita transporte e manipulação, sem sujidades, livre
de parasitas e larvas.

692,25325,00 2,13KG001
CEASA

050

PERA

descrição:
- pera de primeira qualidade, deverá ter tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. peso aproximado de
180g por unidade. deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. com ausência de sujidade, parasitos e
larvas.

2.935,80420,00 6,99KG031
CEASA

052

SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO  - SCFV:              3.628,05

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              25.971,49

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME:                        41.432,89
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