PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TABELA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
CHAMADA PÚBLICA 0X/2019
PROC. 3943/2018

Item

Quant.

Unid.

01

1.350

Kg

02

1.980

Pés

03

1.320

Kg

04

3.960

Kg

05

231

Kg

06

660

Kg

07

660

Kg

08

1.815

Maço

Descrição
Abacaxi pérola, de 1ª qualidade, frutos com
60 a 70% de maturação, com casca
uniforme, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Alface Lisa com folhas brilhantes, firmes e
sem áreas escuras, frescas, com coloração
e tamanho uniformes e típicos da variedade,
sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade,
livre de resíduos de fertilizantes.
Aipim tipo branco ou amarelo, de 1ª
qualidade, raízes grandes no grau normal de
evolução no tamanho, sabor e cor próprios
da espécie, frescas e com casca inteira,
sem ferimento ou defeitos, livre de terra e
corpos estranhos aderentes a superfície
externa.
Banana Prata de 1ª. qualidade, graúdas,
em penca, frutos com 60 a 70% de
maturação, com casca uniformes no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e
sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho.
Cebolinha Verde, com folhas lisas, firmes,
viçosas, de cor verde brilhante, com
coloração uniforme e típico da variedade,
sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade,
livres de resíduos de fertilizantes, de
colheita recente. Maço com peso médio de
01 kg.
Cenoura, sem ferimentos ou defeitos,
intactas e bem desenvolvidas, livre de terras
ou corpos estranhos aderentes a superfície
externa.
Chuchu, sem ferimentos ou defeitos, intacto
e bem desenvolvido, livre de terras ou
corpos estranhos aderentes a superfície
externa.
Couve fresca, firme, com coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade,
sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade,
livres de resíduos de fertilizantes, de
colheita recente. Maço com mínimo de 04
folhas e peso médio entre 150 e 200
gramas.

Valor
Unitário
Estimado
(R$)

Valor
Total
Estimado
(R$)

5,75

7.762,50

1,39

2.752,20

2,40

3.168,00

2,60

10.296,00

4,80

1.108,80

2,29

1.511,40

1,36

897,60

1,38

2.504,70
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09

3.300

Kg

10

3.200

Kg

11

5.940

Kg

12

4.800

Unid.

13

1.540

Dz

14

1.650

Kg

15

1.650

Kg

Goiaba de 1ª qualidade, variedade
vermelha, de polpa rosada, frutos com 60 a
70% de maturação, com casca uniforme,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos
ou defeitos, firmes e com brilho.
Laranja, tipo Lima ou Bahia, de 1ª
qualidade, graúdas, frutos com maturação
ideal para consumo, com casca uniforme,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos
ou defeitos, firmes e com brilho.
Melancia de 1ª qualidade fruto arredondado
ou alongado, de polpa vermelha, suculenta
e doce, casca uniforme verde e lustrosa,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos
ou defeitos.
Milho verde espiga com casca, de 1ª
qualidade, com maturação ideal para
consumo, aroma e sabor da espécie,
espigas em tamanho uniforme, medindo
aproximadamente 20 cm.
Ovos de galinha colonial vermelho ou
caipira, limpo, isento de sujidades, fungos,
fezes e substâncias tóxicas, casca firme e
íntegra sem rachaduras ou fissuras,
acondicionados em embalagem apropriada
para tal fim. Não deve apresentar-se
quebrado.
Repolho branco limpo, de 1ª qualidade,
folhas firmes e viçosas, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, livres de terras, de
resíduos de fertilizantes e larvas.
Tomate, tamanho médio a grande, com
aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos, defeitos, manchas, material
terroso, corpos estranhos e demais
sujidades, danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte,
coloração uniforme e com brilho e tenros.

2,84

9.372,00

3,44

11.008,00

2,48

14.731,12

1,33

6.384,00

6,70

10.318,00

1,58

2.607,00

4,40

7.260,00

91.681,32

Valor Total Estimado (R$)
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