
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000071/2020

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

CNPJ:  04.975.762/0001-64

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

ANEXO - TERMO Nº 000071/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002656

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000014/2020 003769/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

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.

5.716,402305,00 2,48KG001066

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

513,92352,00 1,46KG002089

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

1.848,00660,00 2,80KG018090

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.

1.516,80632,00 2,40KG019091

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

3.630,001100,00 3,30KG021093

BROCOLIS

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

1.647,80220,00 7,49KG028094

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

3.192,00336,00 9,50KG030095

CEBOLA BRANCA

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

774,40176,00 4,40KG033096

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

524,48352,00 1,49KG036099

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

6.849,151779,00 3,85KG053067
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

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

1.172,64336,00 3,49KG055104

MAMAO PAPAYA, TAMANHO MEDIO

descrição:
- mamão do tipo papaya, tamanho médio, 70% de maturação,
cor e tamanho uniforme, sem ferimento, defeitos e manchas.

21.916,707330,00 2,99KG071068

MELANCIA

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

7.065,505435,00 1,30KG078057

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

7.666,362564,00 2,99KG079065

MORANGO

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

6.720,00420,00 16,00KG084107

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

328,68132,00 2,49KG095108

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

526,68132,00 3,99KG097109

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

437,80220,00 1,99KG107111

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              72.047,31

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              72.047,31

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME:                        72.047,31
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