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ANEXO - CONTRATO Nº 000022/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003076

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

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

8.412,0001402,00 6,0000KG005

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.

1.935,000430,00 4,5000KG008

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

1.570,800374,00 4,2000KG010

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.

6.721,9201728,00 3,8900KG014

CEBOLINHA VERDE MOLHO COM 200GRS

descrição:
- cebolinha in natura, fresca, de 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de queimaduras, sujidades, parasitas e larvas.
cada molho com no mínimo 200g

1.661,520989,00 1,6800MLH015

CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho,
uniforme, sem ferimentos e defeitos.

5.414,8801392,00 3,8900KG016

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

5.505,500847,00 6,5000KG019

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

2.264,400444,00 5,1000KG025

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

1.131,000300,00 3,7700KG027

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              34.617,020

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              34.617,020

ROBERTO CARLOS LEMOS:                        34.617,020
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