
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000045/2017

MARCELO PEREIRA DA SILVA

CPF:  106.989.507-55

CÓRREGO DO MEIO, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000045/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001871

Origem Processo

Contrato

Empresa

CPF

Endereço

Chamada Pública Nº 000008/2017 003280/2016

00004 - SECRETARIA 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 - (6)

509,60364,00 1,40KG107

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 - (8)

4.770,781842,00 2,59KG116

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. (4 - i)

352,80120,00 2,94KG121

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. - (4)

892,00446,00 2,00KG123

CHUCHU KG
verde ou branco, de primeira qualidade, fresco, tamanho
médio, com casca intacta, sem ruptura e brotos - (5)

377,19381,00 0,99KG131

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 - (3)

970,00485,00 2,00KG147

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas. - (4)

3.577,001225,00 2,92KG156

ESCOLAS MUNICIPAIS:              11.449,37

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

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. - (4)

2.010,96684,00 2,94KG065

INHAME DEDO
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho,
uniformes, frescas, sem ferimentos ou defeitos, livre de
terra. - (3)

3.471,001157,00 3,00KG095

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (3)

122,1055,00 2,22KG140

CRECHES MUNICIPAIS:              5.604,06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              17.053,43

MARCELO PEREIRA DA SILVA:                        17.053,43
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