
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000026/2014

COOPERATIVA DOS AGRIC. FAMILIARES DO T. CAPARAO

CNPJ:  07.884.152/0001-43

AVENIDA   PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1091 - NITERÓI - IÚNA - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000026/2014 -  SEQUÊNCIA  N°000001267

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Chamada Pública Nº 000018/2014 007404/2013

00004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

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

2.216,521179,00 1,88KG162

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,
frescas, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e
outros defeitos que possam alterar sua aparencia

1.527,96476,00 3,21KG186

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

29.956,6514613,00 2,05KG158

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.

8.054,642712,00 2,97KG170

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.

6.500,161952,00 3,33KG171

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

10.499,404605,00 2,28KG153

BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor
vermelho intenso, tamanho médio, sem defeitos

2.340,001200,00 1,95KG163

CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho,
uniforme, sem ferimentos e defeitos.

1.622,88644,00 2,52KG165

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

1.408,961184,00 1,19KG174

COUVE MANTEIGA - MAÇO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade

147,9654,00 2,74KG161

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

2.002,60527,00 3,80KG185

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

16.522,222834,00 5,83KG150

LARANJA CAMPISTA
laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos

620,00310,00 2,00KG180
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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

8.395,793799,00 2,21KG151

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas.

19.037,105518,00 3,45KG177

MORANGO
coloração vermelha brilhante, fresco, sem ferimentos e
manchas. embalagem plástica que garanta a integridade do
produto

15.902,831801,00 8,83KG178

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

1.523,29851,00 1,79KG176

PIMENTÃO VERDE
fresco, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas,
aspecto firme, sem sujidades e insetos

320,3291,00 3,52KG159

POLPA DE FRUTA
sabores diversos, embalagem de 1kg, diluição de 1/6, com
data de processamento e validade

9.163,00833,00 11,00KG175

RAPADURA - EMBALAGEM DE 01KG, COM ROTULAGEM
rapadura de cana de açúcar, com registro no serviço de
inspeção municipal, embalagem plástica individual, com data
de fabricação e validade, com inspeção do órgão
competente

2.305,05381,00 6,05KG168

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

1.753,751403,00 1,25KG160

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.

3.177,541143,00 2,78KG169

ESCOLAS MUNICIPAIS:              144.998,62

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ABOBRINHA VERDE
de primeira, tamanho médio, uniforme, cor uniforme e com
brilho, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou
defeitos, sem terra aderida.

362,10170,00 2,13KG107

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

691,84368,00 1,88KG076

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,
frescas, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e
outros defeitos que possam alterar sua aparencia

584,22182,00 3,21KG075

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

7.109,403468,00 2,05KG077

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.

855,36288,00 2,97KG078

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.

1.625,04488,00 3,33KG079

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

4.142,761817,00 2,28KG080
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manchas e brotos

BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor
vermelho intenso, tamanho médio, sem defeitos

317,85163,00 1,95KG081

CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho,
uniforme, sem ferimentos e defeitos.

652,68259,00 2,52KG086

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

380,80320,00 1,19KG087

COUVE MANTEIGA - MAÇO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade

35,6213,00 2,74KG108

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

570,00150,00 3,80KG110

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

4.920,52844,00 5,83KG092

LARANJA CAMPISTA
laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos

2.340,001170,00 2,00KG094

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

1.838,72832,00 2,21KG112

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas.

2.290,80664,00 3,45KG096

MORANGO
coloração vermelha brilhante, fresco, sem ferimentos e
manchas. embalagem plástica que garanta a integridade do
produto

4.415,00500,00 8,83KG097

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

273,87153,00 1,79KG098

PIMENTÃO VERDE
fresco, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas,
aspecto firme, sem sujidades e insetos

38,7211,00 3,52KG099

POLPA DE FRUTA
sabores diversos, embalagem de 1kg, diluição de 1/6, com
data de processamento e validade

5.940,00540,00 11,00KG100

QUEIJO MINAS
queijo minas frescal, com registro no serviço de inspeção
municipal, embalagem plástica transparente, atóxica,
individual, com data de fabricação e validade

8.457,40490,00 17,26KG101

RAPADURA - EMBALAGEM DE 01KG, COM ROTULAGEM
rapadura de cana de açúcar, com registro no serviço de
inspeção municipal, embalagem plástica individual, com data
de fabricação e validade, com inspeção do órgão
competente

254,1042,00 6,05KG102

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

282,50226,00 1,25KG103

TAIOBA
folhas firmes, frescas, com coloraçao e tamanho uniformes
e típicos da variedade, folhas sem sujidades e defeitos

214,2084,00 2,55KG105

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

1.848,70665,00 2,78KG106
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brilho.

CRECHES MUNICIPAIS:              50.442,20

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00564 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSLocal

MarcaItem

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

338,40180,00 1,88KG115

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,
frescas, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e
outros defeitos que possam alterar sua aparencia

593,85185,00 3,21KG113

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

2.818,751375,00 2,05KG116

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.

611,82206,00 2,97KG117

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.

865,80260,00 3,33KG118

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

1.787,52784,00 2,28KG119

BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor
vermelho intenso, tamanho médio, sem defeitos

193,0599,00 1,95KG120

CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho,
uniforme, sem ferimentos e defeitos.

630,00250,00 2,52KG124

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

199,92168,00 1,19KG125

COUVE MANTEIGA - MAÇO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade

43,8416,00 2,74KG142

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

266,0070,00 3,80KG145

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

2.215,40380,00 5,83KG131

LARANJA CAMPISTA
laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos

56,0028,00 2,00KG133

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

751,40340,00 2,21KG134

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas.

1.159,20336,00 3,45KG135

MORANGO
coloração vermelha brilhante, fresco, sem ferimentos e
manchas. embalagem plástica que garanta a integridade do
produto

1.977,92224,00 8,83KG136
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PEPINO
fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem ferimentos e
manchas

105,6159,00 1,79KG137

PIMENTÃO VERDE
fresco, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas,
aspecto firme, sem sujidades e insetos

17,605,00 3,52KG148

POLPA DE FRUTA
sabores diversos, embalagem de 1kg, diluição de 1/6, com
data de processamento e validade

770,0070,00 11,00KG138

RAPADURA - EMBALAGEM DE 01KG, COM ROTULAGEM
rapadura de cana de açúcar, com registro no serviço de
inspeção municipal, embalagem plástica individual, com data
de fabricação e validade, com inspeção do órgão
competente

133,1022,00 6,05KG139

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

385,00308,00 1,25KG140

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.

1.673,56602,00 2,78KG141

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:              17.593,74

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00565 - PRÉ-ESCOLALocal

MarcaItem

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

710,64378,00 1,88KG003

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,
frescas, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e
outros defeitos que possam alterar sua aparencia

763,98238,00 3,21KG001

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

6.314,003080,00 2,05KG005

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.

1.122,66378,00 2,97KG006

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.

1.818,18546,00 3,33KG007

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

4.569,122004,00 2,28KG008

BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor
vermelho intenso, tamanho médio, sem defeitos

368,55189,00 1,95KG009

CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho,
uniforme, sem ferimentos e defeitos.

756,00300,00 2,52KG014

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

399,84336,00 1,19KG015

COUVE MANTEIGA - MAÇO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade

71,2426,00 2,74KG016

ESPINAFRE 494,00130,00 3,80KG017

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140 E&L Produções de Software LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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

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

3.672,90630,00 5,83KG024

LARANJA CAMPISTA
laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos

112,0056,00 2,00KG026

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

1.577,94714,00 2,21KG027

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas.

2.656,50770,00 3,45KG028

MORANGO
coloração vermelha brilhante, fresco, sem ferimentos e
manchas. embalagem plástica que garanta a integridade do
produto

4.944,80560,00 8,83KG029

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

250,60140,00 1,79KG030

PIMENTÃO VERDE
fresco, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas,
aspecto firme, sem sujidades e insetos

56,3216,00 3,52KG031

POLPA DE FRUTA
sabores diversos, embalagem de 1kg, diluição de 1/6, com
data de processamento e validade

1.925,00175,00 11,00KG032

RAPADURA - EMBALAGEM DE 01KG, COM ROTULAGEM
rapadura de cana de açúcar, com registro no serviço de
inspeção municipal, embalagem plástica individual, com data
de fabricação e validade, com inspeção do órgão
competente

254,1042,00 6,05KG033

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

341,25273,00 1,25KG034

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.

3.424,961232,00 2,78KG036

PRÉ-ESCOLA:              36.604,58

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00566 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOLocal

MarcaItem

ABOBRINHA VERDE
de primeira, tamanho médio, uniforme, cor uniforme e com
brilho, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou
defeitos, sem terra aderida.

106,5050,00 2,13KG039

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

135,3672,00 1,88KG038

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,
frescas, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e
outros defeitos que possam alterar sua aparencia

250,3878,00 3,21KG037

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

1.057,80516,00 2,05KG040
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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.

213,8472,00 2,97KG041

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.

239,7672,00 3,33KG042

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

802,56352,00 2,28KG043

BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor
vermelho intenso, tamanho médio, sem defeitos

62,4032,00 1,95KG044

CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho,
uniforme, sem ferimentos e defeitos.

244,4497,00 2,52KG049

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

95,2080,00 1,19KG050

COUVE MANTEIGA - MAÇO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade

24,669,00 2,74KG051

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

304,0080,00 3,80KG071

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

734,58126,00 5,83KG056

LARANJA CAMPISTA
laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos

440,00220,00 2,00KG058

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

371,28168,00 2,21KG059

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas.

621,00180,00 3,45KG061

MORANGO
coloração vermelha brilhante, fresco, sem ferimentos e
manchas. embalagem plástica que garanta a integridade do
produto

883,00100,00 8,83KG062

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

48,3327,00 1,79KG063

PIMENTÃO VERDE
fresco, coloração brilhante, sem ferimentos e manchas,
aspecto firme, sem sujidades e insetos

7,042,00 3,52KG064

POLPA DE FRUTA
sabores diversos, embalagem de 1kg, diluição de 1/6, com
data de processamento e validade

2.200,00200,00 11,00KG065

QUEIJO MINAS
queijo minas frescal, com registro no serviço de inspeção
municipal, embalagem plástica transparente, atóxica,
individual, com data de fabricação e validade

2.071,20120,00 17,26KG066

RAPADURA - EMBALAGEM DE 01KG, COM ROTULAGEM
rapadura de cana de açúcar, com registro no serviço de
inspeção municipal, embalagem plástica individual, com data
de fabricação e validade, com inspeção do órgão

48,408,00 6,05KG067
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
competente

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

80,0064,00 1,25KG068

TAIOBA
folhas firmes, frescas, com coloraçao e tamanho uniformes
e típicos da variedade, folhas sem sujidades e defeitos

84,1533,00 2,55KG073

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.

569,90205,00 2,78KG074

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:              11.695,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              261.334,92

COOPERATIVA DOS AGRIC FAMILIARES DO T CAPARAO:                        261.334,92
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