
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTRATO N9  1512021 

Contrato de aquisição que entre si celebram o 
Município de Afonso Cláudio/ES e a COOPERATIVA 
DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO 
CLÁUDIO/ES - CAFAC. 

PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o n 9  27.165.562/0001-41, com sede na Praça da Independência, n 2  341, Centro, Afonso Cláudio/ES, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luciano Roncetti Pimenta, brasileiro, casado, 
funcionário público federal, portador do CPF n 2  114.860.767-69 e RG MG-17.640.30-9, residente e 
domiciliado em Afonso Cláudio/ES, adiante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a COOPERATIVA 
DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO - CAFAC, inscrita no CNP.] sob o n 9  14.799.034/0001-

00, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, n 9  132, 12 andar, sala 01, Centro, Afonso Cláudio/ES, Cep. 29.600-

00, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Ademiro Schneider, brasileiro, casado, agricultor, portador 

do CPF n 2  075.737.937-07 e RG n 2  1.481.322-ES, residente e domiciliado em Alto Lagoa, Zona Rural, Distrito 

) '\ de Serra Pelada, Afonso Cláudio/ES, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO 
AQUISIÇÃO, em cumprimento ao estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 
através de Dispensa de Licitação - CHAMADA PÚBLICA N2  01/2021 - PROCESSO N2  00049012021, conforme 
Lei n 9  11.947, de 17/07/2009, Resolução CD/FNDE n 9  26, de 17/06/2013 e sua alteração pela Resolução 

CD/FNDE N 9  04, de 02/04/2015, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no 
Edital de Chamada Pública, respectivos anexos e deste instrumento, juntamente com o Projeto de Venda 
apresentado pela Contratada, datado de 120/03/2021, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 

condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto deste Contrato a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 

familiar e/ou empreendedores familiares rurais ou suas organizações, visando atender as necessidades da 
alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme 

especificações e quantidadades estabelecidas no Anexo 1 deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 
2.1 - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda, a 

Contratada receberá o valor total estimado de R$ 197.600,77 (cento e noventa e sete mil seiscentos reais 
e setenta e sete centavos). 
2.2 - O preço é fixo e irreajustável. 

2.3 - No valor acordado já estão incluídos todos os custos necessários ao perfeito cumprimento das 

obrigações, tais como custos de frete, recursos humanos e materiais, assim como n.o encargos fiscais, SOCiAiS, 

comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente contrato. 

2.3.1 - É vedado expressamente o pagamento de qualquer sobretaxa em relação aos valores estabelecidos. 

2.4 - Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO: 
3.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas oriundas desta Chamada Pública correrão à conta 

do orçamento Municipal para o exercício de 2021, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, à saber: 
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Projeto/Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Elemento de 

Despesa: 33903000000 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 11220000000 - Transferências de 

Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, 10010000000 - Recursos 

Ordinários e 11900000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação. 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O prazo de vigência do contrato será até o encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 31 de 
dezembro de 2021. 
4.2 - O prazo de execução iniciará na data da assinatura do instrumento contratual e obedecerá ao 

cronograma de entrega e fornecimento, bem como o calendário escolar de 2021, estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cláudio/ES. 

4.3 - O Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada 
as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO: 
5.1 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias ou na data informada pela 
Secretaria na solicitação de fornecimento, de acordo com cronograma fornecido pela nutricionista ao 

contratado/vencedor. 

5.2 - Os produtos deverão entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, situado à Av. 

Maria Pádua Soares, n 2  74, Bairro João Soares, Afonso Cláudio/ES, devidamente acondicionados em 
embalagens. 

5.3 - Constatado o fornecimento incompleto ou vício do produto ou no caso de sinais de avaria de transporte, 

a Contratada será convocada para substituir ou complementar o produto, no prazo máximo de 03 (três) dias, 
contados da data de sua convocação pela Contratante. Decorrido este prazo .e não havendo a devida 

substituição ou complementação, serão aplicadas penalidades legais cabíveis. 
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, comprove suas alegações e apresente nova data para o 
cumprimento da obrigação, suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento e comunicação 

oficial à Contratada acerca da decisão da Contratante. 

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

empenho, será responsável pelo Recebimento Provisório por meio de certidão de recebimento nos autos. O 

Recebimento Provisório é ato que representa a conferência da marca, valor unitário e total do produto 

entregue pela Contratada. 
5.5 - Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico da seção responsável, ou da 

Comissão de Recebimento, e constará das seguintes fases. 

a) abertura das embalagens (caso necessite). 

b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores 

oferecidas pela Contratada. 

c) testes com o produto (caso necessite). 

5.5.1 - O período de inspeção será de até 07 (sete) dias úteis, contados da data de seu Recebimento 

Provisório. 

5.5.2 - Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações técnicas 

exigidas no edital e aquelas oferecidas pela Contratada, a seção responsável fará o Termo de Recebimento 

Definitivo, através da aposição de data e assinatura do responsável pelo carimbo de "Atesto Recebimento" 

na nota fiscal/fatura. 

5.5.3 - No caso de substituição do produto/gênero alimentício, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos 

estabelecidos nesta Cláusula. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 - O pagamento será realizado até 10 9  (décimo) dias útil do mês subsequente à entrega, mediante 
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apresentação de documento fiscal juntamente com cópia do termo de recebimento dos produtos. 

6.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada à informação do setor solicitante de que os 

produtos/gêneros foram entregues regularmente e a apresentação dos Certificados de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista, por parte da Contratada. 

6.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que 

possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município; 

6.4 - A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes 

de interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, 

base de cálculo, isenções, etc. 

6.5 - Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 
7.1 - Compete à Contratante: 
7.1.1 - Acompanhar direta e indiretamente, em cada Unidade Escolar, através de servidor da Secretaria 

Municipal de Educação formalmente designado, a qualidade e quantidade dos gêneros alimentícios 
entregues, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas. 

7.1.2 - Expedir Ordem de Fornecimento específica para a Contratada. 

7.1.3 - Guardar pelo prazo estabelecido no §11 do artigo 45 Resolução CD/FNDE ng 26, de 17/06/2013, as 

cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas 

\ 	prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

/ \ 	
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

7.1.4 - Efetuar os pagamentos à Contratada pelos gêneros efetivamente entregues e aceitos, nas condições 
e formas estabelecidas neste Contrato. 

7.2 - Compete à Contratada: 

7.2.1 - Garantir fiel execução do objeto e das demais condições neste instrumento previstas. 

7.2.2 - Fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade 

estabelecida na legislação vigente e especificações técnicas elaboradas pela Nutricionista da Contratante. 

7.2.3 - Fornecer/entregar os gêneros alimentícios para as escolas da rede municipal de ensino, conforme 

cronograma ou planilha de entrega definido pela Contratante. 

7.2.4 - Observar o calendário escolar e feriados municipais e/ou pontos facultativos. 

7.2.4.1 - Caso a entrega coincida com esses casos, os gêneros alimentícios deverão ser entregues no dia 

seguinte. 

7.2.5 - Informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo 

M DA. 

7.2.6 - Efetuar a substituição/complementação no prazo de 03 (três) dias, após a recusa de recebimento, dos 

gêneros considerados inadequados para o consumo, desde que devidamente solicitada pela Contratante. 

7.2.7 - Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos ;  cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

estando à disposição para comprovação. 

.7.2.8 - Entregar os produtos limpos, devidamente acondicionados e nos tamanhos estabelecidos, conforme 

descrição estabelecida no Edital e Anexos da Chamada Pública N9 001/2021, parte integrante deste 

instrumento independente de transcrição. 

7.2.9 - Cumprir os dias de entrega dos produtos, podendo ser recusado o recebimento da mercadoria fora 

do prazo previsto. 
7.2.10 - Informar, na semana anterior, caso haja algum problema na produção para substituição dos 

produtos. 
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7.2.11 - Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

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

fiscalização. 

7.2.12 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as confições de habilitação e qualificação exigidas por lei. 

7.2.13 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais, resultante da 

execução do contrato. 

7.2.14 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto pactuado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
8.1 - De forma a fazer cumprir rigorosamente os prazos e as disposições do presente Contrato, a fiscalização 

será feita por servidor da Secretaria Municipal de Educação, formalmente designado, ao qual compete 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução e o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar 

quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das falhas, 
problemas ou defeitos observados. 

8.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 

implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. 

8.3 - O fiscal do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 
10.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de 
mora, nas seguintes condições: 

10.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor 

total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se 
parcialmente executado; 

10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos 
serviços; 

10.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 

e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 8.666/93. 

10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 

(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual reajustado não executado pelo particular; 

(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, Direta .ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal; 

(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

ffi,lor 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea "c". 

10.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, 

mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

10.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o contratado, 

facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 

(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, 

no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a 

>-.=.. 	sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na 

hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em 

ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993; 

• 	(d) O Contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso da vigência do 
contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação. 

(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do 

certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de 

recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993. 

(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria 

Municipal. 
10.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão 
ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas 

efetivamente executadas do contrato. 

10.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão 
do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela 

contratada. 

10.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor 

do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

10.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 

Administração Pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto 

de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual 

anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
11.1 - A Contratada não poderá subcontratar o fornecimento, objeto do presente ajuste. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
12.1 - Os preços dos gêneros alimentícios a serem adquiridos através deste Contrato são fixos e irreajustáveis. 

12.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato, mediante processo, devidamente instruído, conforme § 1, do art. 65, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 
13.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei 

n 2  8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

EZ 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VÍNCULO: 

14.1 - O presente não gera à Contratada qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum encargo 

social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei n 2  8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três (03) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

Afonso Cláudio/ES, em 20 de abril de 2021. 

LU FTI PIMENTA 

PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO/ES 
CONTRATANTE 

——'z-- 
ADEMIRO SCHNEIDER - PRESIDENTE 

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO - CAFAC 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

-______ -CPFNQ 	 /?-f 39?. e 
Nome 	' 	 Assin ra 

- CPF N2(t7 IU 6i 
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• : .j 	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

ANEXO 1- CONTRATO - CONTRATO N°000015/2021 

Origem Chamada Pública N° 00000112021 Processo 100049012021 

Contrato Contrato N°000015/2021 

Empresa COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO 

CNPJ CNPJ: 14.799.03410001-00 

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

E-Mail caf.afonsoclaudio@yahoo.com.br  Telefone 2737352780 

Item Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário 1 	Valor Total 

ALHO TIPO NACIONAL 
\\ 	001 00011329 tipo nacional, tamanho grande, firmes e secos KG 700 14,370 	10.059,00 

embalados em sacos de 10 kg cada. 

ABOBRINHA 

002 00006229 
verde redonda, tipo menina, tamanho e coloração 

KG 700 3,440 	2.408,00 
uniformes firme e compacta, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, de boa qualidade sem manchas. 

ALFACE 

003 00005026 fresca, tam. médio a grnde colheita recente e sem UN 600 1,640 	984,00 
sujidades. 

MANDIOCA 
cor branca ou amarela, de primeira raizes bem 

004 00003414 desenvolvidas, grau normal de evolução mo tamanho, KG 1600 2,630 	4.208,00 
cor e sabor próprio da espécie, uniformes, frescas 

livre de sujidades. 

ABOBORA 

005 00002583 abobora tipo moranga, intacta sem amassado e de boa KG 600 3,400 	2.040,00 

\_ qualidade. 

BANANA DA TERRA 
* \ 	006 	00002633 tamanho médio, firmes com grau médio de KG 800 3,850 3.080,00 

amadurecimento e sem ferimentos. 

BANANA PRATA 

007 	00006479 graúdas em pencas e grau médio de amadurecimento KG 8000 2,260 18.080,00 
sem ferimentos e manchas. 

BATATA DOCE 

008 	00003911 de boa qualidade sem manchas e ferimentos livre de KG 1500 3,160 4.740,00 
sujidades. 

BATATA INGLESA 
lisa de tamanho medio a grande, livre de sujidades, 

009 	00006419 
apodrecimento, mofos e amassados, sem brotos em 

KG 2400 3,740 8.976,00 

sacos de 10 kg cada. 

010 	00000724 
BETERRABA

.. KG 200 3,230 646,00 
firmes, colheita recente e livre de sujidades. 

BISCOITO 
biscoito caseiro doce, feito de forma artesanal e que 

011 	00000585 
se utiliza de insumos naturais sem conservantes e 

KG 1221 16,370 19.967,77 
corantes, as embalagens de plástico transparente, 

resistente, lacrado com garantia de higiene. de 1 k 
cada. 

COUVE-FLOR 

012 	00002632 de boa qualidade, fresco, colheita recente e sem UN 450 3,140 1.413,00 

sujidades. 

CEBOLA BRANCA 
013 	00012814 

tamanho uniforme, firmes e colheitas recentes. 
KG 600 3,060 	1.836,00 

014 	00003670 
CEBOLINHA VERDE 

MÇ 400 1,640 656,00 
colheita recente, verdes e firmes. 

015 	00000727 
CENOURA AMARELA . 

KG 1200 2,860 3.432,00 
amarela crua nova e firmes, tamanho médio. 
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016 00012815 
CHUCHU 

KG 1200 2,140 2.568,00 
liso, novo tamanho médio e colheita ecente. 

COUVE 
017 00005025 couve manteiga,  verde, fresca e firme. MÇ 700 1,810 1.267,00 

GOIABA 
018 00003074 goiaba vermelha, firmes de grau médio de KG 4000 3,500 14.000,00 

amadurecimento 

INHAME CHINES 
019 00010438 dedo extra, raiz mediana sem sujidades emabaladas KG 2000 4,490 8.980,00 

em sacos de 10 kg cada 

LARANJA LIMA 
020 00007611 

colheita recente, firmes e de boa qualidade. KG 4000 3,740 14.960,00 

LIMÃO TAITI 
021 00023693 

tamanho médio, limpos e colheita recente. KG 050 4,250 212,50 

MAMAO PAPAIA 
022 00009860 colheita recente, grau médio de amadurecimento e KG 1500 3,110 4.665,00 

firmes livres de sujidades. 

MELANCIA 

023 00001367 fruta intacta, tamanho médio a grande sem manchas e KG 7000 1,760 12.320,00 
ferimentos peso médio de aproximadamente 10 kg. 

MILHO VERDE 
024 00004880 espiga tamanho médio, colheita recente, novos e KG 400 4,400 1.760,00 

limpos. 

J.  

MEL PURO 
mel puro em sache de 15 gramas. apresentar registro 

025 00025968 de procedência e prazo de validade, embalagem de 1 UN 350 31,770 11.119,50 
kg. em cada caixa de papelão contendo 10 kg em 
empilhamento máximo de 3 dentro das caixas. 

MEXERICA 
026 00007582 tipo pokan, tamanho uniforme, colheita recente e grau KG 3000 3,020 9.060,00 

médio de amadurecimento. 

OVOS 
ovos, de galinha, fresco, com aspecto, cor, cheiro 

027 00001117 próprio, tamanho e coloração uniformes, isento de DZ 8000 
parasitas e fungos, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos em embalagem apropriada. 

PIMENTAO 
028 00009859 de boa qualidade, firmes e verdes com colheita KG 060 3,150 189,00 

recente. 

POLPA DE FRUTA 
polpa de fruta abacaxi - pacote de 1 kg cada, 

029 00007048 embalado a vácuo e congelado com data de validade e KG 300 11,810 3.543,00 

embalagem. 

POLPA DE FRUTA 
polpa de fruta manga - pacote de 1 kg cada, embalado 

030 00007048 a vácuo e congelado com data de validade e KG 300 11,680 3.504,00 

embalagem. 

POLPA DE FRUTA 
polpa de fruta acerola - pacote de 1 kg cada, 

031 00007048 embalado a vácuo e congelado com data de validade e KG 300 11,880 3.564,00 

embalagem. 

032 00001116 
REPOLHO 

KG 1200 2,100 2.520,00 híbrida, verde e firme e colheita recente. 

033 00003667 
SALSA 

MÇ 400 1,640 656,00 
verde, fresca e colheita recente. 

TOMATE LONGA VIDA - TIPO A 	. 

034 00016716 tomate longa vida tipo a, livre de sujidades, colheita KG 1500 4,540 6.810,00 
recente, firmes, e grau médio de amadurecimento. 

035 00022951 
VAGEM FINA 

KG 150 5,670 850,50 
• colheita recente, firmes e verdes e sem manchas. 

PEPINO 
036 00002631 pepino japonês, de primeira, tamanho e coloração KG 300 2,770 831,00 

uniforme sem lesões de origem mecânica e ou fisica, 



g. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

sem perfurações e cortes. 

QUEIJO 
queijo tipo frescal, produzido artesanalmente, 

037 	00002007 embalado em plástico resistente, contendo todos os 	 KG 	150 	 27,970 - 4.195,50 
dados com data de validade e processamento, pacote 
de 1kg cada. 

FEIJÃO 
feijão preto novo, colheita recente, limpo sem 

038 	00018525 	.. 	 KG 	1000 	 7,480 	7.48000 
sujidades embaladas em sacolas transparentes 
resistentes pacote de 1 kg cada. 

Total: 197.600,77 


