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00031045

ABACATE
tamanho medio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de
maturacao, sem sinais de rupturas ou machucados, grau de
amadurecimento ideal para o consumo

5.240,002.000,00 2,620KILO  00001 00001

00026548

ABOBORA JAPONESA
de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e formacao
uniforme, aroma caracteristico, devendo ser bem desenvolvido
proprio para consumo imediato, com casca intacta sem danos
fisicos ou mecanicos oriundos do manuseio ou transporte,
acondicionados em embalagem propria

10.970,004.000,00 2,743KILO  00002 00002

00033478

ABOBRINHA
grauda, coloracao e tamanho uniforme, apresentando otima
qualidade, firme, com casca integra, sem lesoes de origem fisica e
mecanica, sem rachaduras e/ou cortes, livre de residuos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 

9.285,003.000,00 3,095KILO  00003 00003

00013094

ALFACE
fresca, em macos, de primeira qualidade, folhas com coloracao
uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos fisicos ou
mecanicos oriundos do manuseio ou transportes e livre de residuos
de fertilizantes, sujidades, parasitas ou larvas. observacao: peso
medio de 0,250 a 0,400g o pe

13.750,0010.000,00 1,375PES   00004 00004

00031046

BANANA NANICA
em pencas, tamanho e coloracao uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e
mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em
embalagem propria

14.145,006.000,00 2,358KILO  00005 00005

00011724

BANANA PRATA
em pencas, tamanho e coloracao uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e
mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em
embalagem propria

36.692,5013.000,00 2,822KILO  00006 00006

00012447

BANANA DA TERRA
em pencas, tamanho e coloracao uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e
mecanicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em
embalagem propria

10.225,005.000,00 2,045KILO  00007 00007

00006930

BATATA DOCE: TAMANHO MEDIO, GRAU DE AMADURECIMENTO
APROPRIADO PARA CONSUMO
coloracao caracteristica, livre de amassados, mofos e partes
estragadas. 

8.572,503.000,00 2,858KILO  00008 00008

00002007

BETERRABA
de primeira qualidade, sem rama, fresca compacta e firme, isenta de
materiais terrosos, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, de colheita recente, sem lesoes de origem fisica 
e mecanica, rachaduras e/ou cortes

3.910,001.000,00 3,910KILO  00009 00009

00031693

CEBOLINHA VERDE
com folhas firmes, vicosas, de cor verde brilhante, com coloracao e
tamanhos uniformes e tipicos da variedade, livres de residuos de
fertilizantes, da colheita recente, maco de 100g

6.875,005.000,00 1,375FX    00010 00010

00030063

CEBOLA
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem
lesoes de origem fisica ou mecanica, rachadura e/ou cortes,
tamanho e coloracoes uniformes, de colheita recente

2.377,00400,00 5,943KILO  00011 00011

00001161

CENOURA
de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem
lesoes de origem fisica ou mecanica, rachadura e/ou cortes,
tamanho e coloracoes uniformes, de colheita recente

10.110,003.000,00 3,370KILO  00012 00012

00001156 CHUCHU 2.790,002.000,00 1,395KILO  00013 00013
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de primeira qualidade, tamanho e coloracao uniforme, firme e bem
desenvolvido, livre de materiais terrosos, sem danos fisicos ou
mecanicos oriundos do manuseio ou transportes

00026681

COUVE
fresca, em feixes de 10 unidades, de primeira qualidade, com
coloracao uniforme, bem desenvolvida, intacta, sem danos fisicos
ou mecanicos oriundos do manuseios ou transporte, livre de
residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas

15.750,009.000,00 1,750FX    00014 00014

00002667

FARINHA DE MANDIOCA CRUA:TEXTURA SECA, FINA, CLASSE
BRANCA.
embalagem plastica, atoxica, transparente, nao violada, contendo
dados do produto: identificacao, procedencia, ingredientes,
informacoes nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricacao e
vencimento. validade minima de 08 (oito) meses a contar da data de
entrega do produto. pacote com 01 kilo

4.311,00900,00 4,790KILO  00015 00015

00000810

FEIJAO BRANCO, TIPO 1, SAFRA NOVA. GRAOS INTEIROS E SAOS
isento de outros tipos de feijoes e graos de material terroso e
sujidades. embalagem plastica, atoxica, transparente, nao violada,
contendo dados do produto: identificacao, procedencia,
ingredientes, informacao nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricacao e vencimento. validade minima de 08 (oito) meses a
contar da data de entrega do produto. pacote com 01 kilo. marca de
melhor qualidade ( acordao 1416/2010- 2ª camara tcu)

9.058,251.900,00 4,768KILO  00016 00016

00004859

FEIJAO PRETO
carioca tipo 1, safra nova, graos inteiros e saos, aspecto brilhoso,
liso, isento de outros tipos de feijoes e graos de material terroso e
sujidades. embalagem plastica, atoxica, transparente, nao violada,
contendo dados do produto: identificacao, procedencia,
ingredientes, informacao nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricacao e vencimento. validade minima de 08 (oito) meses a
contar da data de entrega do produto. pacote com 01 kilo. marca de
melhor qualidade ( acordao 1416/2010- 2ª camara tcu)

5.612,751.300,00 4,318KILO  00017 00017

00001044

FUBA DE MILHO AMARELO: OBTIDO PELA MOAGEM DE GRAOS DE
MILHO SAOS E MADUROS
enriquecido com acido folico e ferro. po fino tipo fuba mimoso. isento
de sujidades, umidade e materias estranhos, embalagem plastica,
atoxica, transparente, nao violada, contendo dados do produto:
identificacao, procedencia, ingredientes, informacoes nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricacao e vencimento. validade minima
de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto. pacote
com 01 kilo.

1.867,25700,00 2,668KILO  00018 00018

00031047

FRUTA PAO
tamanho e coloracao uniformes, firme e compacto, isento de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de residuos de fertilizantes

5.225,002.200,00 2,375KILO  00019 00019

00033690

GOIABA
firmes de grau medio de amadurecimento, tamanho e coloracao
uniformes, firme e compacto, isento de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades, sem danos fisicos e mecanicos
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de
residuos de fertilizantes

25.812,505.000,00 5,162KILO  00020 00020

00002675

INHAME
inhame extra, tamanho e coloracao uniformes, firme e compacto,
isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente, livre de residuos de fertilizantes

12.980,004.000,00 3,245KILO  00021 00021

00002676 LARANJA 20.839,805.640,00 3,695KILO  00022 00022

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES
04/07/2018 15:40:13

Pesquisa de Preços Nº 000037/2018 - 25/05/2018 - Processo Nº 0004593/2018

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote

de primeira qualidade, grau medio de amadurecimento, com casca
sa, sem rupturas, unidade com peso medio entre 120 e 160g

00005951
LIMAO - TAMANHO MEDIO
no ponto maturacao, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas,
livres de residuos de fertilizantes

4.464,001.200,00 3,720KILO  00023 00023

00025581
MAMAO
fruto fresco, mantendo as caracteristicas organolepticas, com 70%
de maturacao, sem ferimentos, livres de residuos de fertilizantes

11.572,503.000,00 3,858KILO  00024 00024

00010937

MANDIOCA
raiz, grauda, tamanho uniforme, apresentando otima qualidade,
firme, livre de residuos terrosos, sem lesoes de origem fisica e
mecanica, rachaduras e/ou cortes

27.200,0010.000,00 2,720KILO  00025 00025

00019619

MARACUJA - TAMANHO MEDIO
fruta intacta, apresentando otima qualidade, firme, livre de residuos
terrosos, sem lesoes de origem fisica e mecanica, rachaduras e/ou
cortes

8.185,002.000,00 4,093KILO  00026 00026

00001760

MELANCIA: TAMANHO MEDIO, FRESCA
com 70 a 80% de maturacao climatizada, com aspecto, cor, cheiro e
sabor proprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material
terroso e sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de residuos de
fertilizantes, aproximadamente 10 k cada

12.255,006.000,00 2,043KILO  00027 00027

00004384

MILHO VERDE
espiga de milho apresentando graos bem desenvolvidos e novos,
poram macios e leitosos, os graos devem apresentar cor amarelada
clara, brilhante e cristalina, embalagens em sacos proprios com 20
espigas cada

8.800,003.000,00 2,933KILO  00028 00028

00031691
QUIABO
tamanho uniforme, cor verde firme, macio, nao deve apresentar
danos fisicos e/ou mecanicos decorrente do transporte e manuseio

7.593,751.500,00 5,063KILO  00029 00029

00001155
REPOLHO VERDE: TAMANHO MEDIO, COLORACAO VERDE CLARO
A ESCURO
fresco, folhas integras e presas, sem partes apodrecidas e presas

2.442,501.000,00 2,443KILO  00030 00030

00004390

SALSINHA
com folhas firmes, vicosas, de cor verde brilhante, com coloracao e
tamanhos uniformes e tipicos da variedade, livres de residuos de
fertilizantes, da colheita recente, maco de 100g

5.625,005.000,00 1,125MC    00031 00031

00002036

TOMATE
tipo salada, boa qualidade, graudo, com tamanho e coloracao
uniforme, polpa firme e intacta livre de material terroso e umidade
externa anormal, residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem lesoes de origem fisica e mecanica, rachaduras e/ou
cortes (nao sera aceito tomate "longa vida" ).

4.528,00800,00 5,660KILO  00032 00032

329.064,30
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