
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000078/2021

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

CNPJ:  04.975.762/0001-64

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

ANEXO - TERMO Nº 000078/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002959

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000037/2021 001586/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

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.

7.491,252305,00 3,25KG001 CEASA133

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

580,80352,00 1,65KG002155

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

1.056,00660,00 1,60KG019156

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.

792,00440,00 1,80KG021158

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

1.793,001100,00 1,63KG022159

BROCOLIS

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

1.177,00220,00 5,35KG029160

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

2.688,00336,00 8,00KG031161

CEBOLA BRANCA

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

279,84176,00 1,59KG034162

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

440,00352,00 1,25KG037165

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

210,3244,00 4,78KG045168

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

571,20336,00 1,70KG058170

MACA NACIONAL, CAIXA COM 18 KG 4.602,381282,00 3,59KG072124
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descrição:
- casca vermelha, brilhante, firme, sem ferimentos,
acondicionada em caixa de papelão, referência caixa de 18
kg contendo 150 unidades..

MAMAO PAPAYA, TAMANHO MEDIO

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

2.194,501330,00 1,65KG075135

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

630,00420,00 1,50KG076172

VAGEM DO TIPO MANTEIGA

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

597,60120,00 4,98KG078126

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

6.922,802564,00 2,70KG083132

MORANGO

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

7.560,00420,00 18,00KG089174

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

211,20132,00 1,60KG100175

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.

18.900,002520,00 7,50KG101136

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

462,00132,00 3,50KG102176

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

327,80220,00 1,49KG112178

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.

1.056,00440,00 2,40KG126179

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e

1.841,001052,00 1,75KG131171
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brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

LARANJAS

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

8.575,004900,00 1,75KG131131

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              70.959,69

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              70.959,69

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

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.

9.750,003000,00 3,25KG001 CEASA001

ACAFRAO
acondicionado em embalagem de polietileno atóxico,
transparente contendo aproximadamente 50 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. isento de
sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. validade
mínima de 06 (seis) meses a contar a contar da data de
entrega.

2.748,0012,00 229,00KG003061

BROCOLIS

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

1.605,00300,00 5,35KG029011

CEBOLA BRANCA

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

2.226,001400,00 1,59KG034014

MACA NACIONAL, CAIXA COM 18 KG

descrição:
- casca vermelha, brilhante, firme, sem ferimentos,
acondicionada em caixa de papelão, referência caixa de 18
kg contendo 150 unidades..

16.155,004500,00 3,59KG072032

MAMAO PAPAYA, TAMANHO MEDIO

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

9.900,006000,00 1,65KG075034

MANGA PALMER
de 1ª qualidade aspecto globoso, 70% de maturação na
entrega, classificada como fruta com polpa firme e intacta,
isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos
de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas,
sem lesões de origem física e mecânica. acondicionados em
embalagem própria.

10.562,503250,00 3,25KG077059

VAGEM DO TIPO MANTEIGA

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

1.992,00400,00 4,98KG078058

MELAO

descrição:
- melão amarelo - formato oval - cor da polpa:
branca-amarelada - peso por unidade: 1 a 2 kg  - ausência

11.880,004400,00 2,70KG083038
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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

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.

24.750,003300,00 7,50KG101048

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

1.925,00550,00 3,50KG102049

UVA NIAGARA
de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação
uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, não deve estar murcha ou
despencando. acondicionadas em embalagens própria.

21.312,001480,00 14,40KG128060

LARANJAS

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

7.350,004200,00 1,75KG131027

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              122.155,50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              122.155,50

KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME:                        193.115,19
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