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ANEXO - CONTRATO Nº 000028/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002808

Origem Processo

Contrato

Empresa

CPF

Endereço

Chamada Pública Nº 000001/2021 003146/2020

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

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

10.746,563784,00 2,840KG006

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.

2.108,88522,00 4,040KG007

FEIJAO CARIOQUINHA

descrição:
- feijão carioquinha tipo 1, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de
material terroso, sujidades, insetos, embalado em saco
plástico transparente de 1kg, com data de validade e
classificação de acordo com o órgão competente.

2.712,00300,00 9,040KG021

FEIJAO PRETO

descrição:
- feijão preto tipo 1, safra nova, constituído de grãos inteiros
e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material
terroso, sujidades, insetos, embalado em saco plástico
transparente de 1kg, com data de validade e classificação
de acordo com o órgão competente.

1.246,16148,00 8,420KG022

LARANJAS

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

1.650,00600,00 2,750KG026

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

1.534,00520,00 2,950KG027

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              19.997,60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              19.997,60

FRANCISCO RODRIGUES MARQUES:                        19.997,60
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