
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000051/2017

FERNANDO AGUIAR FONTAINHA CORREA DA SILVA

CPF:  072.955.757-07

Rua ZONA RURAL, S/N - Zona Rural - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000051/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001877

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 - (3).

749,00535,00 1,40KG011

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 - (3)

4.770,781842,00 2,59KG111

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. - (2)

3.466,261179,00 2,94KG119

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. - (3)

2.536,001268,00 2,00KG122

CHUCHU KG
verde ou branco, de primeira qualidade, fresco, tamanho
médio, com casca intacta, sem ruptura e brotos - (2)

343,53347,00 0,99KG128

INHAME DEDO
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho,
uniformes, frescas, sem ferimentos ou defeitos, livre de
terra. - (4)

3.141,001047,00 3,00KG135

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 - (6)

970,00485,00 2,00KG150

MEXERICA POKAN
fresca, madura, tamanho médio, cascas firmes e brilhantes,
sem ferimentos, defeitos e manchas. - (1)

838,04287,00 2,92KG034

ESCOLAS MUNICIPAIS:              16.814,61

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

LARANJAS

descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (5)

122,1055,00 2,22KG141

CRECHES MUNICIPAIS:              122,10

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              16.936,71

FERNANDO AGUIAR FONTAINHA CORREA DA SILVA:                        16.936,71

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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