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ANEXO - CONTRATO Nº 000064/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002542

Origem Processo

Contrato

Empresa

CPF

Endereço

Chamada Pública Nº 000002/2020 003081/2019

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ABACATE

descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros

180,0060,00 3,00KG002

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

924,30390,00 2,37KG003

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

5.547,362032,00 2,73KG006

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.

3.282,14866,00 3,79KG007

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.

1.501,50525,00 2,86KG008

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

463,05245,00 1,89KG017

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

3.269,79773,00 4,23KG026

LARANJAS

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

709,50330,00 2,15KG027

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

1.210,30490,00 2,47KG028

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

2.908,201110,00 2,62KG030

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              19.996,14

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              19.996,14

MARCELO PEREIRA DA SILVA:                        19.996,14
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