PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
O Secretário Municipal de Educação do município de São Mateus, no uso de suas
atribuições legais.

RESOLVE:
Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, e conforme
o que consta no Processo nº. 022.861/2018, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o procedimento
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 006/2019, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PREPARO DA MERENDA
ESCOLAR, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, licitado em favor das empresas:

FORNECEDOR CADASTRADO: EQUER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 02.081.836/0001-93
PRODUTOS BÁSICOS

10

Valor Total
R$

Especificação

Quant.

Marca

EMBALAGEM 400G

7

Valor
Unit. R$

Unid.

BISCOITO DOCE - Tipo Maisena, de sabor, cor e odor
característicos, textura crocante, acondicionado em
embalagem
resistente
de
polietileno
atóxico
transparente de dupla face, contendo 400g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega.

28.000

SUPRADELLI

R$

2,90 R$ 81.200,00

EMBALAGEM 400G

Item

BISCOITO SALGADO – Tipo Cream-Cracker, de
textura crocante, com odor, sabor e cor característicos,
acondicionado em embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face, contendo 400
gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

26.000

SUPRADELLI

R$

2,68 R$ 69.680,00
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12

EMBALAGEM DE 1KG

13

EMBALAGEM DE 1KG

20

EMBALAGEM
100G

21

KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CARNE BOVINA CUBO - tipo acém congelada,
proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, devendo apresentar coloração vermelhovivo, odor característico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. Isento de: excesso de
gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada,
acinzentada
e
esverdeada,
vestígios
de
descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem á vácuo, de polietileno
atóxica, transparente e resistente, à vácuo, peso líquido
de 1kg, contendo na embalagem a identificação do
produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.
CARNE BOVINA MOÍDA - tipo acém congelada,
proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, devendo apresentar coloração vermelhovivo, odor característico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e
aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem à vácuo, de polietileno
atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido
de 1kg, contendo na embalagem a identificação do
produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Fermento químico em
pó, acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico, contendo 100g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.
PEITO DE FRANGO - Sem osso, limpo, magro, não
temperado, congelado, proveniente de aves sadias,
abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e
odor
característicos.
Isento
de:
vestígio
de
descongelamento, cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância
contaminante.
Acondicionado
em
embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso
líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação
do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

20.000

CARNES
NOBRES

R$ 16,50 R$ 330.000,00

40.000

CARNES
NOBRES

R$ 16,00 R$ 640.000,00

3.000

38.000

FLEISCHMANN R$

UNIAVES

2,45 R$

7.350,00

R$ 10,70 R$ 406.600,00
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23

EMBALAGEM 1L

30

POTE 500G

33

PACOTE 500G

34

EMBALAGEM 1KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IOGURTE- embalagem de 1 litro. Contendo na
embalagem a identificação do produto, marca do
fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e
selo de inspeção do órgão competente. Validade
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data
da entrega. Sabores: morango, pêssego, coco e/ou
graviola. Deverá ser transportado em carros fechados
refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas
(10°C ou de acordo com o fabricante) e adequadas,
respeitando as características do produto. De modo que
as embalagens não se apresentem estufadas ou
alteradas.
MANTEIGA PURA COM SAL - Embalagem com 500g,
contendo dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado em carros
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas
corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e
adequadas, respeitando as características do produto.
De modo que as embalagens não se apresentem
estufadas ou alteradas.
PÃO TIPO HOT-DOG com 50 gramas. Pão doce, tipo
hot dog, peso de 50g cada unidade, preparado a partir
de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas
de matérias terrosas e parasitas e em perfeito estado
de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal
cozido, com odor e sabor desagradável, presença de
fungos e não será permitida a adição de farelos e de
corantes de qualquer natureza em sua confecção.
Isento de parasita, sujidades, larvas e material
estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno
resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo
na embalagem a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso
líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no
ato da entrega.
PEIXE CAÇÃO - em Cubos ou em Postas, limpo, sadio,
congelado,
íntegros,
eviscerados,
sem
osso,
apresentando carne firme, elástica, cor branca, rosada
e odor característico. Isento de: vestígios de
descongelamento, livre de resíduos de vísceras, líquido
leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em embalagem de
polietileno atóxica, transparente e resistente, peso
líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação
do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

70.000

HORIZONTE

4.500

DAMARE

38.000

SÓ DOÇURAS

20.000

NOBREDO

R$

3,80 R$ 266.000,00

R$ 16,90 R$ 76.050,00

R$

5,50 R$ 209.000,00

R$ 20,60 R$ 412.000,00
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UNIDADE

51

UNIDADE

58

EMBALAGEM 30
UNIDADES

EMBALAGEM 1KG

50

59

KG

41

60

KG

35

UNIDADE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLPA DE FRUTAS – Diversos Sabores (acerola,
abacaxi, manga, maracujá e cacau), congelada, sem
adição de corantes artificiais, sabor característico e
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento,
odor forte e desagradável e qualquer substância
contaminante. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido
de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do
produto, peso, prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente e data de
embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a
contar da data de entrega. Deverá ser transportado em
carros fechados refrigerados, em embalagens e
temperaturas corretas (10°C ou de acordo com o
fabricante) e adequadas, respeitando as características
do produto. De modo que as embalagens não se
apresentem estufadas ou alteradas.
ALFACE - lisa de primeira, extra, coloração verde,
frescos, folhas firmes, limpas e brilhantes e separados
em maços padronizados, procedente de espécies
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem físicas,
mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas, larvas.
COENTRO EXTRA - fresco, com coloração verde
escuro, separados em maços padronizados, procedente
de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, insetos, parasitas e larvas.
COUVE - manteiga extra, fresca, limpa, com coloração
verde escuro, separados em maços padronizados,
proceder de espécies genuínas e sãs, isento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas.
OVOS BRANCOS - tipo médio, frescos, selecionados,
embalagem de papelão atóxico, resistente, não
reutilizadas, com 30 unidades cada. Produto isento de
rachaduras, sem sujidades. Casca do ovo limpa,
áspera, fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A
embalagem deverá estar devidamente rotulada
conforme legislação vigente. Possuir registro nos
Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado
conforme legislação vigente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 dias no momento da
entrega.
PEPINO – Produto de primeira qualidade, tamanho
médio e coloração uniforme típicos da variedade, liso,
sem manchas e bolores, sujidades, com polpa intacta e
limpa, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Sacos contendo peso solicitado.
PIMENTÃO VERDE - fresco, polpa íntegra e firme,
coloração uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa,

35.000

FRUTA RICA

R$

7,50 R$ 262.500,00

10.000

--

R$

1,80 R$ 18.000,00

7.000

--

R$

1,79 R$ 12.530,00

15.000

--

R$

2,18 R$ 32.700,00

10.000

POMMER

R$

8,80 R$ 88.000,00

6.000

--

R$

2,26 R$ 13.560,00

4.000

--

R$

3,27 R$ 13.080,00
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UNIDADE

62

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e
larvas.
TEMPERO VERDE - In natura extra, composto por
salsa e cebolinha verde, com coloração verde escuro,
frescos,
separados
em
maços
padronizados,
procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e
larvas.

25.000

--

R$

VALOR TOTAL DA ATA

1,73 R$ 43.250,00

R$ 2.981.500,00

FORNECEDOR CADASTRADO: MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP – CNPJ: 01.436.516/0001-46
PRODUTOS BÁSICOS

3

5

6

11

Valor Total
R$

Especificação

Quant.

Marca

EMBALA
EMBALAGEM
GEM
EMBALAGEM 5KG
400G
500G

1

Valor
Unit. R$

Unid.

ACHOCOLATADO - em pó instantâneo, enriquecido
com vitaminas. Não conter glúten. Aparência pó
homogêneo sabor e cheiros próprios. Embalagem: em
sacos de polietileno atóxico, contendo 400 gramas.
Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data
de entrega.

11.000

CHOCOMIL

R$

2,65 R$ 29.150,00

5.000

PAINEIRAS

R$

9,60 R$ 48.000,00

4.000

AMAFIL

R$

2,54 R$ 10.160,00

EMBALAGEM 500G EMBALAGEM 5KG

Item

ARROZ – Branco, tipo 1. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo 05 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses,
a contar da data de entrega.

15.000

MANINHO

CANJIQUINHA- Canjiquinha de milho amarelo,
acondicionado em embalagem de polietileno resistente,
atóxico, transparente, contendo 500 Gramas. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

10.000

DORICO

AÇÚCAR CRISTAL - Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo
05 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor,
odor e sabor característicos. Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de entrega.
AMIDO DE MILHO - Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo 500 gramas.
Validade mínima de 12 meses a contar a partir da data
de entrega.

R$ 12,21 R$183.150,00

R$

0,84 R$

8.400,00
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EMBALAGEM 1KG

17

EMBALAGEM 1KG

16

18

EMBALAGEM 1KG

15

EMBALAGEM 500G

14

EMBALAGEM DE 1KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CARNE SUÍNA CUBO - CARNE SUÍNA, magra e sem
gordura aparente, sem osso, sadio, congelado,
apresentando cor e odor característico. Isento de:
vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso
líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação
do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - Congelada, sem
tempero, acondicionada em embalagem de 01 kg.
Isento de: vestígio de descongelamento, cor
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
Contendo na embalagem a identificação do produto,
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos
oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data
de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.
COLORÍFICO- produto constituído pela mistura de fubá
de milho com urucum em pó, acondicionado em
embalagem
resistente
de
polietileno
atóxico
transparente, contendo 500g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
FARINHA DE MANDIOCA- Farinha de mandioca crua
tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido
das raízes de mandioca sadias, devidamente,
acondicionada em embalagem de polietileno atóxico
transparente, contendo 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não
podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
FARINHA DE TRIGO - Farinha de Trigo Especial ou de
Primeira, fabricada a partir de grãos de trigo sãos e
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita e em
perfeito estado de conservação. Não podendo estar
úmida fermentada ou rançosa. Acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico transparente,
contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

40.000

CIA DO BOI

R$ 12,75 R$510.000,00

23.000

KI FRANGO

R$

6,49 R$149.270,00

10.000

PRONTO

R$

2,80 R$ 28.000,00

15.000

ROCHA

R$

2,48 R$ 37.200,00

8.000

NÚMERO UM

R$

2,81 R$ 22.480,00
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EMBALAGEM 1L

EMBALAGEM 2KG

24

25

EMBALAGEM 400G

22

27

EMBALAGEM
500G

19

EMBALAGEM 1KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FEIJÃO CARIOCA- tipo 1, acondicionado em
embalagem
resistente
de
polietileno
atóxico
transparente, contendo 02 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
FUBÁ- produto obtido da moagem do grão de milho
são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não
podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço.
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico,
contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

24.000

NICO

8.000

DORICO

R$

1,54 R$ 12.320,00

SELITA

R$

2,74 R$295.920,00

LOLLA

R$

7,13 R$135.470,00

ALCOBAÇA

R$

1,64 R$ 77.080,00

LEITE UHT, INTEGRAL- Leite integral (sem adição de
açúcar), cor, aroma e odor característico, não rançoso,
acondicionado em embalagem de papelão tipo longa
vida, contendo 1 L, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 108.000
fornecedor, data de fabricação e validade. O produto
deverá possuir selo de inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de
entrega.
LEITE EM PÓ – embalagem de 400 gramas.
Ingrediente: Leite integral. O produto deverá apresentar
registro no órgão competente, não deverá apresentar
misturas inadequadas ao produto, presença de
impurezas, cheiro forte e intenso ou azedo, coloração
escura ou clara não característica, sabor alterado e
19.000
peso insatisfatório. Deve conter no mínimo 9% de
proteína/porção, 24% de cálcio/porção, até 17mg de
colesterol/porção. O produto não pode conter Glúten
nem Maltodextrina. A embalagem deve estar intacta e
prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data
de entrega.
MACARRÃO ESPAGUETE- com ovos, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500 grs., com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
47.000
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data
de entrega.

R$ 11,80 R$283.200,00
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MACARRÃO PARAFUSO - com ovos, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data
de entrega.
MILHO DE CANJICA tipo 1, pacote de 500g.Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega
do produto. Grãos ou pedaços de grãos de milho que
apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em
função do processo de escarificação mecânica ou
manual. Canjica extra ou quatro. Embalagem integra de
500g, na embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.

EMBALAGEM
900ML

ÓLEO DE SOJA - Óleo de soja vegetal, envasado em
garrafa plástica resistente transparente, ou lata
contendo 900 ml, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega.

EMBALAGEM
1KG

SAL - Iodado refinado, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses
a contar da data de entrega.

37

EMBALAGEM
500G

TAPIOCA GRANULADA - Branco, tipo I, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

38

EMBALAGEM
750ML

VINAGRE - envasado em garrafa de polietileno atóxica
resistente transparente, contendo 750 ml, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ABÓBORA - Madura extra AA, in natura, procedente de
espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas,
polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

28

31

32

36

39

47.000

ALCOBAÇA

R$

1,80 R$ 84.600,00

8.000

FILET

R$

2,04 R$ 16.320,00

22.000

LEVE

R$

3,69 R$ 81.180,00

9.000

SALMONETE

R$

0,89 R$

9.000

FILET

R$

3,91 R$ 35.190,00

6.000

PALADIO

R$

1,93 R$ 11.580,00

10.000

CEASA

R$

1,80 R$ 18.000,00

8.010,00
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KG
KG

46

47

48

KG

45

KG

44

KG

43

KG

42

KG

40

KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AIPIM - In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de
evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
ALHO - Alho nacional extra, os dentes devem estar bem
definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de broto.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
BANANA DA TERRA - extra, in natura, procedentes de
espécies genuínas e sãs, ter atingido o grau de
evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
BANANA PRATA - extra in natura, com grau de
maturação adequado para o consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. Isento
de lesões de origem física, mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
BATATA DOCE - in natura, com a polpa intacta e limpa,
firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de
espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas e livre de
broto.
BETERRABA - extra AA, in natura, procedente de
espécies genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme.
Isento de broto, lesões de origem física, mecânica ou
biológicaenfermidades, insetos, parasitas e larvas.
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície externa, livre de
CEBOLA - branca, fresca, extra, com as extremidades
firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas e larvas.
CENOURA - extra AA, in natura, cor laranja-vivo,
procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, firme,
lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento de brotos,
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

10.000

CEASA

R$

10.000

CEASA

R$ 11,60 R$116.000,00

10.000

CEASA

R$

1,74 R$ 17.400,00

20.000

CEASA

R$

1,85 R$ 37.000,00

10.000

CEASA

R$

1,78 R$ 17.800,00

10.000

CEASA

R$

2,31 R$ 23.100,00

18.000

CEASA

R$

2,89 R$ 52.020,00

10.000

CEASA

R$

1,89 R$ 18.900,00

1,99 R$ 19.900,00
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KG

54

R$

1,50 R$ 15.000,00

15.000

CEASA

R$

3,00 R$ 45.000,00

INHAME - extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo,
proceder de espécies genuínas e sãs, frescas, ter
atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra
e firme. Isento de brotos, lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

10.000

CEASA

R$

2,74 R$ 27.400,00

MAÇA - in natura extra, sem apresentar avarias de
casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, com
grau de maturação adequado para o consumo, sem
apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

20.000

CEASA

R$

3,78 R$ 75.600,00

15.000

CEASA

R$

2,72 R$ 40.800,00

15.000

CEASA

R$

1,35 R$ 20.250,00

15.000

CEASA

R$

3,20 R$ 48.000,00

56

KG

57

KG

55

CEASA

KG

53

10.000

KG

52

CHUCHU - extra AA, in natura, pouca rugosidade
tamanho médio, procedente de espécies genuínas, sãs
e frescas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e
larvas.
GOIABA – Goiaba de 1ª qualidade, com características
bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes,
devendo ser transportada de forma adequada,
apresentando grau de amadurecimento ideal para
consumo. Transportados de forma adequada.

KG

49

KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAMÃO - Formosa in natura extra, apresentando
maturação média (de vez), polpa firme ao toque, sem
apresentar avarias de casca, procedente de espécie
genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
MELANCIA - in natura extra, com grau de maturação
adequado para o consumo, casca firme sem avarias,
polpa firme de coloração vermelha com aparência
fresca superfície externa, livre de enfermidades,
insetos,e macia, procedente de espécie genuína e sã,
fresca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à parasitas e larvas.
MILHO VERDE – Espiga de milho verde " in natura", de
1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, próprio
para o consumo cozido, com cascas sãs, sem rupturas,
isentos de matéria terrosas, raízes, parasitas, livres de
fragmentos úmidos e estranhos. Transportados de
forma adequada.
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61

KG

63

KG

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPOLHO VERDE - in natura extra, fresco, firme, odor
característico. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
TOMATE - longa vida extra AA, in natura, procedente
de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e
firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

10.000

CEASA

R$

1,40 R$ 14.000,00

30.000

CEASA

R$

3,05 R$ 91.500,00

VALOR TOTAL DA ATA

R$ 2.764.350,00

Tendo como valor total estimado R$ 5.745.850,00 (cinco milhões setecentos e quarenta e
cinco mil oitocentos e cinqüenta reais).
São Mateus – ES, 14 de Março de 2019.

JOSÉ ADILSON VIEIRA DE JESUS
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA N.º 242/2018
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