
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000023/2019

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

CNPJ:  04.975.762/0001-64

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

ANEXO - TERMO Nº 000023/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002268

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000002/2019 003941/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

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.

4.000,001600,00 2,50KG001 CEASA066

GOIABA VERMELHA, CATEGORIA EXTRA

descrição:
- ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão, e
imaturo) - coloração casca: verde claro - coloração polpa:
vermelha - peso mínimo: 120 g/unidade - as goiabas deverão
apresentar as características da cultivar bem definidas,
serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos.  as
embalagens devem ser confeccionadas com material atóxico
- caixas plásticas - os quais deverão estar limpos,
resistentes, desprovidos de substâncias tóxicas, não
transmitir odor ou sabor estranho ao alimento.

2.955,00750,00 3,94KG052 CEASA067

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

4.860,003000,00 1,62KG059 CEASA064

MELANCIA

descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca
lisae brilhante, coloração e tamanho uniforme, polpa
vermelha.

5.368,004400,00 1,22KG077 CEASA057

MELAO

descrição:
- melão amarelo - formato oval - cor da polpa:
branca-amarelada - peso por unidade: 1 a 2 kg  - ausência
de defeitos graves (podridão, passado, dano profundo e
imaturo). os melões deverão estar acondicionados em
caixas de papelão ondulada ou caixas plásticas limpas,
secas e que não transmitam odor ou sabor estranhos ao
produto. as embalagens também deverão assegurar uma
adequada

4.840,002000,00 2,42KG078 CEASA065

OVO DE GALINHA, TAMANHO MEDIO

descrição:
- cor branca, higienizados, tamanho médio inspecionado.
deve conter data de validade.

13.349,604510,00 2,96DZ088 CEASA031

PERA

descrição:
- pera de primeira qualidade, deverá ter tamanho e coloração

10.544,001600,00 6,59KG096 CEASA069
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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.

VAGEM DO TIPO MANTEIGA

descrição:
- com coloração verde, frescas, macias, sem ferimentos e
manchas.

1.812,60380,00 4,77KG123 CEASA058

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              47.729,20

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              47.729,20

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.

200,0080,00 2,50KG001 CEASA089

GOIABA VERMELHA, CATEGORIA EXTRA

descrição:
- ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão, e
imaturo) - coloração casca: verde claro - coloração polpa:
vermelha - peso mínimo: 120 g/unidade - as goiabas deverão
apresentar as características da cultivar bem definidas,
serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos.  as
embalagens devem ser confeccionadas com material atóxico
- caixas plásticas - os quais deverão estar limpos,
resistentes, desprovidos de substâncias tóxicas, não
transmitir odor ou sabor estranho ao alimento.

197,0050,00 3,94KG052 CEASA088

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

162,00100,00 1,62KG059 CEASA086

MELANCIA

descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca
lisae brilhante, coloração e tamanho uniforme, polpa
vermelha.

183,00150,00 1,22KG077 CEASA084

MELAO

descrição:
- melão amarelo - formato oval - cor da polpa:
branca-amarelada - peso por unidade: 1 a 2 kg  - ausência
de defeitos graves (podridão, passado, dano profundo e
imaturo). os melões deverão estar acondicionados em
caixas de papelão ondulada ou caixas plásticas limpas,
secas e que não transmitam odor ou sabor estranhos ao
produto. as embalagens também deverão assegurar uma
adequada

242,00100,00 2,42KG078 CEASA085

PERA

descrição:
- pera de primeira qualidade, deverá ter tamanho e coloração

659,00100,00 6,59KG096 CEASA081
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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.

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              1.643,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              1.643,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

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.

1.562,50625,00 2,50KG001 CEASA164

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

668,80352,00 1,90KG002 CEASA204

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

1.225,84308,00 3,98KG010 CEASA203

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

1.234,20660,00 1,87KG018 CEASA205

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.

1.561,04632,00 2,47KG019 CEASA206

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.

1.161,60440,00 2,64KG020 CEASA207

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

2.112,001100,00 1,92KG021 CEASA208

BROCOLIS

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

1.749,00220,00 7,95KG028 CEASA209

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

4.028,64336,00 11,99KG030 CEASA210

CEBOLA BRANCA

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

378,40176,00 2,15KG033 CEASA211

CEBOLINHA VERDE
261,80220,00 1,19MÇ034 CEASA212

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

1.073,60440,00 2,44KG035 CEASA213
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CHUCHU KG
verde ou branco, de primeira qualidade, fresco, tamanho
médio, com casca intacta, sem ruptura e brotos

418,88352,00 1,19KG036 CEASA214

COENTRO
52,3644,00 1,19MÇ038 CEASA215

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

790,24176,00 4,49KG039 CEASA216

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

302,7244,00 6,88KG041 CEASA217

GOIABA VERMELHA, CATEGORIA EXTRA

descrição:
- ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão, e
imaturo) - coloração casca: verde claro - coloração polpa:
vermelha - peso mínimo: 120 g/unidade - as goiabas deverão
apresentar as características da cultivar bem definidas,
serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos.  as
embalagens devem ser confeccionadas com material atóxico
- caixas plásticas - os quais deverão estar limpos,
resistentes, desprovidos de substâncias tóxicas, não
transmitir odor ou sabor estranho ao alimento.

3.857,26979,00 3,94KG052 CEASA165

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

1.162,56336,00 3,46KG054 CEASA219

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

2.916,001800,00 1,62KG059 CEASA199

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

1.704,241052,00 1,62KG059 CEASA220

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

831,60420,00 1,98KG072 CEASA221

MELANCIA

descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca
lisae brilhante, coloração e tamanho uniforme, polpa
vermelha.

1.079,70885,00 1,22KG077 CEASA168

MELAO

descrição:
- melão amarelo - formato oval - cor da polpa:
branca-amarelada - peso por unidade: 1 a 2 kg  - ausência
de defeitos graves (podridão, passado, dano profundo e
imaturo). os melões deverão estar acondicionados em
caixas de papelão ondulada ou caixas plásticas limpas,
secas e que não transmitam odor ou sabor estranhos ao
produto. as embalagens também deverão assegurar uma
adequada

1.122,88464,00 2,42KG078 CEASA160

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

3.145,481052,00 2,99KG079 CEASA222

MORANGO
5.245,80420,00 12,49KG084 CEASA223
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descrição:
- produto deve apresentar coloração vermelha brilhante,
frescos, sem ferimentos e manchas. embalagem plástica que
garanta a integridade do produto

OVO DE GALINHA, TAMANHO MEDIO

descrição:
- cor branca, higienizados, tamanho médio inspecionado.
deve conter data de validade.

2.279,20770,00 2,96DZ088 CEASA161

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

270,60132,00 2,05KG095 CEASA224

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.

5.403,80820,00 6,59KG096 CEASA169

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

394,68132,00 2,99KG097 CEASA225

POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem
adição de açúcar, diluição de 1 para 5, congelada,
embalagem de 1kg, com registro de inspeção no mapa. a
embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

792,0080,00 9,90KG101 CEASA140

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

415,80220,00 1,89KG107 CEASA227

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.

1.526,80440,00 3,47KG121 CEASA228

VAGEM DO TIPO MANTEIGA

descrição:
- com coloração verde, frescas, macias, sem ferimentos e
manchas.

1.144,80240,00 4,77KG123 CEASA200

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              51.874,82

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              51.874,82

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME:                        101.247,02
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