
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000012/2019

EUGÊNIO SANGI DA SILVA

CPF:  675.428.247-91

CÓRREGO BOA SORTE, S/N - DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000012/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002233

Origem Processo

Contrato

Empresa

CPF

Endereço

Chamada Pública Nº 000005/2019 003004/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

AGRIAO
agrião 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

1.488,96288,00 5,17KG043

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 (2)

2.113,58487,00 4,34KG041

BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor
vermelho intenso, tamanho médio, sem defeitos (4)

2.425,53699,00 3,47KG048

CEBOLA BRANCA ESPECIAL

descrição:
branca especial, de primeira, in natura, tamanho médio, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, apresentando grau de
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo,
isenta de sujidades, parasitas e larvas.

1.530,08584,00 2,62KG052

COUVE MANTEIGA - MACO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade (5)

564,48144,00 3,92KG125

ESCOLAS MUNICIPAIS:              8.122,63

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

AGRIAO
agrião 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

589,38114,00 5,17KG005

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 (5)

147,5634,00 4,34KG099

BETERRABA
de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem folhas, cor
vermelho intenso, tamanho médio, sem defeitos (1)

1.540,68444,00 3,47KG010

CEBOLA BRANCA ESPECIAL

descrição:
branca especial, de primeira, in natura, tamanho médio, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, apresentando grau de
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo,
isenta de sujidades, parasitas e larvas.

471,60180,00 2,62KG014

COUVE MANTEIGA - MACO 1.779,68454,00 3,92KG018
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fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade (2)

CRECHES MUNICIPAIS:              4.528,90

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              12.651,53

EUGÊNIO SANGI DA SILVA:                        12.651,53
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