
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

Contrato NO 01612020 

Contrato de Aquisição que entre Si celebram 0 MUNICIPIO 
DE AFONSO CLAUDIO/ES e a COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO. 

PREMBULO 
0 MUNICIPIO DE AFONSO CI.AUDIO/ES, pessoa juridica de direito pUblico intemo, inscrito no CNPJ 

sob o n2  27.165.562/0001-41, corn sede a Praça da Independência, n 2  341, Centro, Afonso 
Cláudio/ES, neste no representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edélio Francisco Guedes, 
brasileiro, casado, aposentado, portador do CPF nQ 364.080.007/97 e RG nQ 162.355-ES, residente e 
dorniciliado na Av. Presidente Vargas, n2 176, 2 2  andar, Centro, Afonso Cláudio/ES, adiante 
denominada CONTRATANTE a a COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILLARES DE AFONSO 
CLAUDJO, inscrita no CNPJ sob n 2  14.799.034/0001-00, estabelecida na Rua Ramiro de Barros, 40, 
Centro, Afonso Claudio/ ES - CEP: 29600-000, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Gelson 
Fiorio Thin, brasileiro, casado, agricultor, residente no distrito de São Luiz de Boa Sorte, neste 
Municipio, portador do CPF N2 082.551.547-52 e RG n 9  1.339.106/ES, doravante denominada 
CONTRATADA, ajustarn 0 presente CONTRATO AQUISIçAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, em 
cumprimento ao estabelecido pelo Prograrna Nacional de Alirnentaçäo Escolar- PNAE, através de 
Dispensa de Licitação, conforme Lei nQ 11.947, de 17/07/2009, Resolução CD/FNDE nQ 26, de 
17/06/2013 e sua alteraçao pela Resoluçäo CD/FNDE NQ 04, de 02/04/2015, bern corno pelas dernais 
normas pertinentes e condiçöes estabelecidas no Edital de Chamada Páblica NQ 001/2020, nos 

autos do Proc. n 2  00212/2020, respectivos anexos e deste instrurnento, juntamente corn o Projeto 
de Venda apresentado pela Contratada, datado de 18/02/2020, ficando, porthm, ressalvadas corno 
não transcritas as condiçães nela estipuladas que contrariem as disposicöes deste Contrato, que se 
regerá pelas seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBiETO 
1.1 . Constitui objeto deste Contrato a aquisição de géneros alimenticios provenientes da 
agricultura familiar e/ou empreendedores famillares rurais ou suas organizaçOes, visando 
atender as necessidades da alimentaç5o escolar dos alunos matriculados nas estolas da Rede 
Municipal de Ensino, confoime especificaçöes e quantidadades estabelecidas no Anexo I deste 
instrumento. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1 - Pelo fornecirnento dos géneros alimenticios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda, a 
Contratada receberá o valor total de R$ 210.756,10 (duzentos e dez mil setecentos e cinquenta e 
seis reals e dez centavos). 
2.2 . No valor acordado j6 estão incluldos todos os custos necessários ao perfeito curnpiimjnto das 
obrigaçOes, this como custos de frete, recursos humanos e materlais, assirn cornFss6rias 'dncargos 
fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários a quaisquer outras despesce 
ao curnprimento das obrigaçoes decorrentes do presente contrato.  v7 
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2.2.1 - t vedado expressamente o pagamento de qualquer sobretaxa em relaçao aos valores 

estabelecidos. 
2.3 - Nâo seth efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAçAO 0RçAMENTARIA 
3.1 - As despesas pan aquisição dos gêneros alimenticios decorrentes deste Contrato correrão a 
conta das seguintes dotaçäes orcamentárias: 09 02 12 361 0029 Projeto/Atividade: 2.084 
Manutenção do Programa National de Alimentaçâo Escolar (PNAE) - Elemento de Despesa: 
33903000000 - Material de Consumo - Fonte: 112200000 - Transferências de Recursos do FNDE 
referentes ao Programa National de Alimentaçäo Escolar PNAE - Ficha: 0000334k 0902 12 365 0029 
Projeto/Atividade: 2.084 Manutenção do Programa National de Alimentação Escolar (PNAE) - 
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo - Fonte: 112200000 - Transferências de 
Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alirnentaçäo Escolar PNAE - Ficha: 0000346.. 

CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGAçOES 
4.1 - Compete a Contratante: 
4.1.1 - Acompanhar direta e indiretamente, em cada Unidade Escolar, através da servidoia Dusnelda 
Nickel, responsável designada, a qualidade e quantidade dos gêneros alimenticios entregues, 
verificando o atendimento as especificaçäes e demais normas técnicas. 
4.1.2 - Expedir Ordem de Fomecimento especifica pan a Contratada. 
4.1.3 - Guardar palo prazo estabelecido no §11 do artigo 45 Resoluçâo CD/FNDE n 2  26, de 
17/06/2013, as cópias das Notas Fiscais de Compra, as Termos de Recebimento e Aceitabilidade, 
apresentados nas prestaçöes de contas, bem corno a Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da 
Agricultura Familiar para Alimentaçào Escolar e documentos anexos, estando a disposiçäo para 

comprovaçào. 
4.1.4 - Efetuar os pagamentos a Contratada pelos gêneros efetivamente entregues e aceitos, nas 
condiçäes e formas estabelecidas neste Contnto. 

4.2 - Compete a Contratada: 
4.2.1- Garantir fiel execução do objeto e das demais condiçäes neste instrumento previstas. 
4.2.2 - Fornecer as géneros alimenticios confoane o disposto no padräo de identidade e qualidade 
estabelecida na legislaçâo vigente e especificaçäes técnicas elaboradas pela Nutricionista da 
Contratante. 
4.2.3 - Fot-necer/entregar as gêneros alimenticios pan as escolas da rede municipal de ensino, 
conforme cronograma ou planilha de entrega definido pela Contratante. 
4.2.4 - Observar a calendário escolar e feriados municipais e/ou pontos facultativos. 
4.2.4.1 - Caso a entrega coincida corn esses casos, as gêneros alimenticios deverão ser entregues no 
dia seguinte. 
4.2.5 - Informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA as valores individuais de venda dos 
participantes do Projeto de Venda de Géneros Alimenticios da Agricultura Familiar pan Alimeptaçäo 
Escolar, em no maxima 30 (trinta) dias apes a assinatura do contrato, par meio de feiymenta 
disponibilizada palo MDA. 
4.2.6 - Efetuar a substituição/complementação no prazo de 03 (tres) dias, apos a recusa d% 
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recebirnento, dos gêneros considerados inadequados pan o consumo, desde que devidarnente 

solicitada pela Contratante. 

4.2.7 - Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, Ou congéneres, dos 

produtos participantes do Projeto de Venda de Géneros Alimenticios da Agricultura Familiar para 

Alirnentaçâo Escolar, estando a disposição para comprovação. 

4.2.8 - Entregar Os produtos limpos, devidarnente acondicionados e nos tarnanhos estabelecidos, 

conforme descrição estabelecida no Edital e Anexos da Chamada Püblica N 2  001/2020, parte 

integrante deste instrumento independente de transcriçào. 

4.2.9 - Cumprir Os dias de entrega dos produtos, podendo ser recusado o recebimento da mercadoria 

fora do prazo previsto. 

4.2.10 - lnforrnar, na sernana anterior, caso baja algum problema na produço para substituição dos 

produtos. 

4.2.11 . Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados a Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade a fiscalizaçäo. 

4.2.12 - Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçöes 

assumidas, todas as confiçöes de habilitação e qualificação exigidas par lei. 

4.2.13 . Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultante da execução do contrato. 

4.2.14- Não transferir a Outrern, no todo cu em parte, o objeto pactuado. 

CLALJSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO 

5.1 - Os produtos deveräo ser entregues no prazo rnáximo de 07 (sete) dias ou na data informada 

pela Secretaria na solicitaçao de fornecimento, de acordo corn cronograrna fornecido pela 

nutricionista ao contratado. 

5.2 . Os produtos deverk entregues no Almoxarifada da Secretaria Municipal de Educaço, 

situado a Av. Maria Pthdua Soares, n 2  74, Bairro Jo5o Soares, Afonso Cláudio/ES, devidamente 

acondicionados em embalagens. 

5.3 - Constatado o fornecimento incornpleto ou vicio do produto ou no caso de sinais de avaria de 

transporte, a Contratada seth convocada para substituir ou complementar o produto, no prazo 

máximo de 03 (trés) dias, contados da data de sua convocaçâo pela Contratante. Decorrido este 

prazo e não havendo a devida substituição ou complementação, ser5o aplicadas penalidades legais 

cabiveis. 

5.3.1 - A Contratada poderá solicitar, antecipadamente, a prorrogação dos prazos previstos nos itens 

5.1 e 5.3, desde que apresente motivo justificado, cornprove suas alegaçaes e apresente nova data 

para a cumprimento da obrigaçáo, suspendendo-se o decurso do prazo ate a data do recebirnento e 

comunicação oficial a Contratada acerca da decisäo da Contratante. 

5.4 - Quando da entrega dos itens contratados, a Seção de Depósito e Almoxarifado, de posse da 

nota de empenha, será responsável pelo Recebimento Provisório pot meio de certidão de 

recebirnento nos autos. 0 Recebimento Provisório é ato que representa a conferéncia da marca, valor 

unitário e total do produto entregue pela Contratada. 

5.5 - Os produtos serão objeto de inspeçäo, que seth realizada par técnico da seçâo respons)vpl, ou 

da Cornissäo de Recebimenta, e constará das seguintes fases. / 

a) abertura das ernbalagens (caso necessite). 	 /7 	(fip7 
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b) Cornprovaçâo de que o produto atende as especificaçöes minimas exigidas e/ou aquelas 

superiores oferecidas pela Coiitratada. 

c) testes corn o produto (caso necessite). 
5.5.1 - 0 periodo de inspeçâo seth de ate 07 (sete) dias Uteis, contados da data de seu Recebimento 
Provis&io. 
5.5.2 - Findo o prazo de inspeçào e comprovada a conformidade dos produtos corn as especificaçães 
técnicas exigidas no edital e aquelas oferecidas pela Contratada, a seçào responsável fará o Termo 
de Recebimento Definitivo, através da aposiçào de data e assinatura do responsável pelo carirnbo de 
"Atesto Recebirnento" na nota fiscal/fatura. 
5.5.3 - No caso de substituição do produto/genero alimentIcio, iniciar-se-ão Os prazos e 
procedirnentos estabelecidos nesta Cláusula. 

CLAUSULA SEXTA - DAS coNDlçOEs DE PAGAMENTO 
6.1 - 0 pagarnento sera realizado ate 10 (dêcirno) dias ütil do més subsequente a entrega, mediante 
apresentação de documento fiscal juntamente corn copia do termo de recebimento dos produtos. 
6.2 - A efetuaçâo do pagamento fica condicionada a inforrnaçäo do setor solicitante de que os 
produtos/gêneros foram entregues regularmente e a apresentação dos Certificados de Regularidade 
Fiscal e Trabaihista, por parte da Contratada. 
6.3 - 0 pagarnento poderä ser suspenso no caso de nâo cumprirnento de quaisquer das obrigaçoes 
que possarn de qualquer forma, prejudicar o interesse do MunicIpio; 
6.4 - A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuaçâes fiscais ou gravarnes futuros, 
decoirentes de interpretaçOes errôneas, por parte da Contratada, nas aplicaçâes de impostos, suas 
aliquotas, suspensöes, base de cálculo, isençâes, etc. 
6.5- Não seth efetuado qualquer pagarnento a Contratada enquanto houver pendéncia de liquidação 
da obrigaçao financeira ern virtude de penalidade ou inadirnplência contratual. 

CLALISULA SETIMA - DA EXECUçAO E VIGENCIA CONTRATUAL 
7.1 . 0 prazo de vigéncia do contrato sera ate o encerramento do exercIcio financeiro, ou seja, 
ate 31 de dezembro de 2020. 
7.2 - 0 prazo de execuçâo iniciará na data da assinatura do instrumento contratual e obedecerá ao 
cronograma de entrega e fomecirnento, bern como o calendario escolar 2020, estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Educaçäo de Afonso Claudia/ES. 
7.3 - 0 Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardada as suas condiçães essenciais. 

CLAUSULA OITAVA - DO VINCULO 
8.1 - 0 presente não gera a Contratada qualquer vinculo ernpregaticio e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabaihista, sujeitando-se as partes aos p4incipios e normas estabelecidas pela Lei 
n2  8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

CLAUSULA NONA- DA FISCALIZAçAO 

9.1 - A fiscalizaçäo do presente contrato ficará a cargo da Servidora Dusnelda Nickel, 
Nutricionista da Secretaria Municipal de Educaçäo, da Entidade Executora, do Conseiho de 	/1 
Alirnentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pela Contratante ou pela legislacão, di 
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forma a fazer cumprir rigorosamente a projeto, as especificaçâes e prazos propostos. 

CLAUSIJLA DECIMA - DA LEGISLAçAO 
10.1 - 0 presente contrato reger-se-á pelas condiçães estabelecidas no Edital de Chamada Püblica 
N 9  001/2020, pela Lei NQ 11.947, de 16106/2009, Resolução CD/FNOE N2  26, de 17/06/2013 e sua 
alteraçào pela Resolução CD/FNDE NQ 04, de 02/04/2015 e ainda pela Lei nQ 8.666 de 21 de junho de 
1993, em todos os seus termos. 

CLAUSULA DEaMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAçAO 
11.1 - A Contratada nào poderá subcontratar o fornecimento objeto do presente ajuste. 

CLAUSULA DECIMA SEGLJNDA - DO REAJUSTE J, AcRESaMOS E SUPRESSÔES 
12.1 - Os preços dos gêneros alimenticios a serem adquiridos atravês deste Contrato são fixos e 
irreajustáveis. 
12.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais, as acréscimos ou 
supressöes que se fizerem nas obras, serviços ou cornpras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, mediante processo, devidamente instruido, conforme § 12, do art. 65, 
da lei 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO 
13.1 . A Administração poderá declarar rescindido o Contrato quando: 

a) houver comunicação prévia de uma parte a outra, corn antecedência minima de 60 
(sessenta) dias, sem o ensejo de qualquer penalidade. 
b) houver inexecuçào total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as 
previstas em lei. 
c) houver não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçâes e 
pra zos. 
d) houver lentidão no cumprimento do Contrato, levando a Administraçäo comprovar a 

impossibilidade de fomecimento dos gêneros alimenticios nos prazos estipulados. 
e) houver atraso injustificado no inIcio do fornecimento dos gêneros alimenticios. 
IF) houver paralisação no fornecimento dos gêneros alimentIcios sem justa causa e prévia 
comunicação a Contratante. 
g) houver subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com 
outrem, a cessäo ou transferência, total ou parcial, bem coma a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas neste Contrato. 

h) houver desatendimento das determinaçoes regulares da Unidade da Administraçäo 
designada pam acompanhar e fiscalizar o Contrato. 
i) houver cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas pela Fiscalização 
da Contratante. 
j) a valor das multas aplicadas ultrapassar de 10% (dez par cento) do valor global contratado ou 
apes o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assuniida. 
k} houver ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execuçào do Contrato. 

I) houver razOes de interesse pUblico, de alta relevância e amplo conb9cimento,  justificads e 
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determinadas pela Contratante, exaradas no Processo Administrativo a que se refere o 
Contrato. 

13.2 - A Contratante podera, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o Contrato por 
conveniência administrativa fundarnentada, recebendo a Contratada, neste caso, retençäes 
eventualmente efetuadas e as valores correspondentes aos fornecimentos dos gêneros alimenticios 
já efetuados ate a data da rescisão, se aceitos pela Fiscalizaçào. 
13.3 - Na ocorrência de caso fortuito ou força rnaior, o produtor familiar desde que justificado e 

coniprovado através de laudo emitido par órgäo competente, poderá substituir o produto corn valor 
equivalente, desde haja prévio consentimento da nutticionista; caso não houver esta possibilidade o 
produtor ficarâ desobrigado do cumprirnento do contrato firmado. 
13.4 - A Contratante em razão da suprernacia dos interesses pUblicos sobre os interesses particulares 
poderá: 
a) modificar unilateralmente o contrato pan meihor adequaçào as finalidades de interesse ptblico, 
respeitando Os direitos da Contratada. 

b) rescindir unilateralmente a contrato, nos casos de infraçäo contratual ou inaptidão da Contratada. 

c) fiscalizar a execuço do contrato. 

d) aplicar sançöes motivadas pela inexecuçâo total ou partial do ajuste. 
Parágrafo Unico. Sempre que a Contratante alterar Ou rescindir o contrato sern culpa da Contratada, 
deve respeitar o equilibrio economico-financeiro, garantindo-Ihe o aumento da rernuneração 
respectiva ou a indenização par despesas jé realizadas. 
13.5 . 0 presente ajuste so seth considerado extinto apOs 0 pagamento de eventuais valores devidos. 
13.6 - Este Contrato, desde que observada a formalizaçäo prelirninar a sua efetivação, por carta, 
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) por acordo entre as partes. 
b) pela inobservância de qualquer de suas condiçöes. 

c) qualquer dos motivos previstos em lei. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS 
14.1 . Pela inexecuçäo total ou parcial da prestação dos serviços ou qualquer inadimplência 

contratual, a Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sançöes: 
14.1.1 . Advertência par escrito, caso verificadas quaisquer irregularidades, pan as quais tenha 
concorrido; 
14.1.2 - Multa de 0,5% p0r dia de atraso sabre o valor total, lirnitado esta a 15 (quinze) dias; 
14.1.3 - Multa de 5% sabre o valor total, no caso de inexecuçâo parcial do contrato curnulada corn 
pena de suspensão do direito de licitar e contratar corn a Adrninistração por urn periodo de 01 (urn) 

ano; 
14.1.4 - Multa de 20% (vinte par cento) sobre o valor total, no caso de inexecu55o total do contrato 
cumulada corn pena de suspensão do direito de licitar e contratar corn a Adrninistraçäo par urn 
periodo de 2 (dois) anos; 
14.1.5 - Suspensão ternporána da participação de Iicitação, ou irnpedirnento de contratar corn a 
adrninistração por prazo de 02 (dois) anos. 
14.1.6 . declaraçâo de inidoneidade pan licitar ou contratar corn a Adrninistraçäo Püblica, nos 	s 
de falta grave que possam ser tipificados corno crime contra a Adrninistra,çäo. 
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14.2 - As sançôes estabelecidas nos subitern 14.1.5 e 14.1.6 säo de competência do Prefeito 

Municipal. 
14.3 - Na aplicaçäo destas penalidades serão admitidos Os recursos previstos em lei. 

14.4 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério da 
Contratante, admitida sua reiteraçäo. 
14.5 - Quando a Contratada motivar a rescisão contratual seth responsével pelas perdas e danos 

porventura decorrentes pan o Contratante ou a terceiros, nào excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade a fiscalizaçäo; 
14.6 - A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos ac Contratado ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
14.7 . As comunicaçâes corn origem neste contrato deverào ser formais e expressas, par rneio de 
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, par fax ou e-mail 
transmitido pelas partes. 
14.8 - Nos casos de inadimplência do Contratante, proceder-se-á conforme o § 12, do art. 20 cIa Lei 
n.2 11.947, de 16/06/2009 e demais legislaçâes relacionadas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 . Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, pan dirimir qualguer düvida ou 
contestaço oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 
qualquer outro, par mais privilegiado que seja. 

E, par estarern assirn, justos e contratados, assinarn o presente instrumento em três (03) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Afonso Cláudio/ES, em Al.. de 

MUNIC1PIO DE,NSO CLAUDIO/ES 
EDELIO/ANCISCO GUEDES 

PREftITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO 
GELSON WIN FIORIO - PRESIDENTE 

CONTRATADA 

- 	lEna Lzgcja,w do Si/vu 
1) 

cpc- 

 
2) 

S393  tr:  
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ANEXO I - CONTRATO N°0L4/2020  

Qrigem Chamada PCzbIica NO 00000112020 1 	Processo 1000212/2020 

Empress COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO 

Ct.dPJ CNPJ: 14.799.034/0001-00 

Endereço RUA RAMIRO DE BARROS, 40- CENTRO - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

E-ma/ caf.afonsoclaudlo@yahoo.com.br  Telefone 12737352780 

Item I  CÔdI9Q 	I  Especificacao Mama Unidade I 	Qfd Valor Unitbrlo Valor Total 

BISCOITO 

caseiro doce. (ado de forrna artosanal e quo so utiliza 

036 	00000585 de insumos naturais sem conseryanles a =antes. as 
enbalagens dc plástico transparente, resistente, 

lacsado corn garantia de higiene. do 1 kg cads. 

010 	00000724 
BETERRASA 
ñrmes, ceiheita recente 0 Iivre Ce sujidades 

014 	00000727 
CENOURA AMARELA 
crua nova a times tarnanho médlo 

REPOLHO 
029 	00001116 hibrida.verde o firn,e a coihojia recente 

OVOS 
de galinha. fresco, corn aspecto. cor. clietro proprio. 

038 	00001117 tantanho e cotoracão unifomies, sento Cc parasites e 
fungos. material torroso e suidados. sen danos fisicos 

em embalagern apropriada. 

ME LANC IA 
fruta intacta, tarnanho rnédio a grands sen manchas a 

022 	00001367 fanmentos peso nodjo Ce aproximadarrente 10 kg 

cada 

OUEIJO 
tipo frescal produzido artesanalmente, ernbalado err 

034 	00002007 p1asttco resistente. cortondo tocos Os dados coo data 

de validade 0 processamenlo. pacote de 1 kg cada 

ABOBORA 

005 	00002583 tipo moranga, intacla sam amassado e do boa 
qualdado 

PEPINO 

033 	00002631 
Ce prrneira. tamanho e cotoaçao uniforrne son Iesôes 
de oogern mecânica e 00115105. sem perfuracOes e 
codes 

COIJVE-FLOR 
011 	00002632 

do boa qualidado. coiheita reconte e Iivre do sujidades 

BANANA DA TERRA 

006 	00002633 tarnanho medic, fumes corn grau mOd:o Ce 
amadurocimento e Sam (erimentos 

GOIABA 
017 	00003074 vem,elha firmes de grau medic Ce amnadurecun'.ento 

MANDIOCA 

ocr branca co arnarela. do prneira, raizes born 

004 	00003414 desenvolvidas, grau normal Ce evolucao no tamanho, 
core saber prOprio Ca espOcie. uniformes, frescas 

kvre do sujudados 

030 	00003667 
SALSA 

 
verde, fresca a coiheita recento 

013 	00003670 
CE8OLINHA VERDE 
cc.theita recente, verdes e firynes 

BATATA DOCE 

008 	00003911 do boa qualidade Sam manchas e ferirnentos lyre de 

suj udades 

KG 1800 16.00 28.80000 

QUILO 200 2,10 420.00 

QUILC) 1200 2,42 2.904,00 

QUILO 1600 1.72 2.752,00 

9310001F.To M,  

QIJILO 7000 1.90 13.300,00 

KG 250 20,78 5,195.00 

QUILO 600 2.55 1530.00 

KG 300 2.56 768.00 

UN 450 2,20 990.00 

OUILO 900 3.63 3.267,00 

QUILO 2000 3.20 6.400,00 

QUILO 1600 2,90 4.640,00 

ML 400 1.75 700,00 

ML 400 1.75 700.00 

QUILCJ 1500 3,18 4.770,00 
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MILHO VERDE 

023 00004880 esp4ga tamanho medo. Colbeita recerite. novos o WILD 600 3,47 2.08200 

Iimpos 

COUVE 
016 00005025 ML 600 175 1.050,00 

- manteiga. verde, fresca a time 

ALFACE 

003 00005026 fresca. tam. modioagrandecolheitarecenteesom UN 600 1,75 1.05000 
sujidaces 

ABOBRINHA 

002 00006229 
verde redonda, bpo monina. tamanho e cc4oraçao 

 QUILC) 800 2.65 2.120,00 
unifornies fine e compacta. senta do enfermidades. 
parasitas 0 larvas. do boa qual4ade scm marithas 

BATATA INGLESA 

009 00006419 lisa de tamanho rnedio a grando fivre do sujidades e QUILO 3000 2.93 8.790,00 
ernbalados em sacos do 10 kg cada 

BANANA PRATA 

007 00006479 graCAdas em pencas S grau medo de amadurecmento WILD 8000 2.63 21.040,00 

scm fenmentos a marches 

POLPA DE FRUTA 

028 00007048 acarota pot do 1 kg coda embalado a vãcuo e QUILO 300 13.30 3.990,00 
congelado corn data do valdade e embalagem 

POLPA DE FRUTA 

027 00007048 manga pa do 1 kg cada ernbalado a vacuo 0 QUILO 550 12,77 7.02350 

congolado corn data do valdade e embalagom 

POLPA DE FRUTA 

026 00007048 abacax' pct del kg cada.embalado a vácuo a QUILO 300 13.10 3.93000 
000gelado corn data do valdade e embatagom 

MEXERICA 

024 00007582 tipo pekan. tarnanho uniforme, coihoita reconle e grau QUILO 3000 3.86 11.58000 
media do arnadurecirrento 

019 00007611 
LARANJA LIMA 

QUILO 3000 4.30 12,900.00 
coiheita r000nte. firmes e do boa qualidade 

PIMENTAO 
025 00009859 do boa qualidade. firmos a verdes corn colheita rocente QUILt) 060 3.16 189,60 

MAMAC) PAPAIA 

021 00009860 colheita recente, grau médio de amaduredmento e QUILt) 1000 3.23 3.230,00 
funnies Iivres do sujidades 

INHAME CHIMES 

018 00010438 Coda extra. na'z medana sam sujidaces embaladas err QLJILO 2500 363 9.07500 

SaGas de 10 kg cada 

ALHC) TIPO NACIONAL 

001 00011329 bpo nacio.ial tarnanho grande, firnies a sews QUILt) 600 13.98 8.388,00 
embalados em sacos de 10 kg cada 

CEBOLA BRANCA 
012 00012814 Iamanr,o unfomio, fimmes e cotheita reconte WILD 600 2.90 1,740.00 

CHUCHU 
015 00012815 

iso, novo tamanho media e colheta recente 
QUILt) 1200 2.16 2.592,00 

TOMATE LONGA VIDA TIPO A 

031 00016716 Iivre Ce sojidades. coiheita recente. fines. 0 grau QUILt) 2000 3.83 7,660.00 
medio de arnadurecimento 

FEIJAO 
Preto nova. colho,ta rocente, lirrpo sern sujidados 

035 00018525 KG 1500 4,90 7.350,00 
ernbaladas em sacolas transparentes resistenteds 
pacote do 1 kg code 

VAGEM FINA 
032 00022951 colheita recente, firmes e verdes e sern rnar.chas QUILt) 600 3.20 1.920,00 

LIMAG TAITI 
020 00023693 WILD 050 5.23 261.50 

tarnanho mëdio, Impose coiheita recente 

MEL PURO 

em sache dO 15 gramas. apresentar registro de 

037 00025968 procedencia e prazo do validado. ombalagem do 1 kg. UN 550 28.47 15658 

em cada caixa do papol&o contendo 10 kg em 
empiIhanto maxima de3 dentro das caxas. I._-_ / 
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