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ANEXO - CONTRATO Nº 000014/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003068

Origem Processo

Contrato

Empresa

CPF

Endereço

Chamada Pública Nº 000004/2022 003565/2021

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

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

786,500121,00 6,5000KG001

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

1.766,100609,00 2,9000KG003

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

5.241,0001747,00 3,0000KG007

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.

3.427,600836,00 4,1000KG006

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.

2.250,000500,00 4,5000KG008

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

1.575,300534,00 2,9500KG017

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

6.966,6001366,00 5,1000KG025

LARANJAS

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

1.253,560407,00 3,0800KG026

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

1.805,830479,00 3,7700KG027

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

3.735,270847,00 4,4100KG029

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              28.807,760

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              28.807,760

MARCELO PEREIRA DA SILVA:                        28.807,760
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