
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

Contrato N° 0/s 12020 

Contrato de Aquisiç5o que entre si celebram o MUNICIPI 
DE AFONSO CLAUDIO/ES e a COOPERATIVA DC 
AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA D 
ESPIRITO SANTO. 

PREAMBULO 
0 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIa/ES, pessoa juridica de direito póblico intemo, inscrito no CNI 
sob a iW 27.165.562/0001-41, corn cede a Praça da Independência, nQ 341, Centro, Mons 
C16udio/E5, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EdéIio Francisco Guede 
brasileiro, casado, aposentado, portador do CPF n 2  354.080.007/97 e RG n2  162.355-ES, residente 
domiciliado na Av. Presidente Vargas, nQ 176, 2 9  andar, Centro, Afonso Cláudio/ES, adiani 
denominada CONTRATANTE e a COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIA 
SERRANA DO ESPIRITO SANTO, inscrita no CNPJ sob n2  09.166.343/0001-03, estabelecida r 
Avenida Frederico Grulke, 1531, Centro, Santa Maria de Jetiba/ES - CEP: 29645-000, neste at 
representada por seu procurador, Sr. Maicon Koehler, brasileiro, solteiro, lavrador, residente ei 
Alto Santa Maria, municIpio de Santa Maria de Jetibá/ES, portador do CPF N2  124.011.847-32 e RG r 
3009428/ES, doravante denorninada CONTRATADA, ajustam 0 presente CONTRATO AQUISIcAO c 
GENEROS ALIMENTICIOS, em cumprimento ao estabelecido pelo Programa National tie AIimentaç 
Escolar - PNAE, através tie Dispensa tie Licitaç5o, conforme Lei n 2  11.947, tie 17/07/2009, Resoluçi 
CD/FNDE nQ 26, de 17/0612013 e sua alteraçäo pela Resolução CD/FNDE NQ 04, de 02/04/2015, bei 
coma pelas demais normas pertinentes e condiçoes estabelecidas no Edital de thamada POblica N 
001/2020, nos autos do Proc. 0 00212/2020, respectivos anexos e deste instrumento, juntameni 
corn o Projeto tie Venda apresentado pela Contratada, datado de 26/02/2020, ficando, parer 
ressalvadas como näo transcritas as condiçöes nela estipuladas que contrariern as disposiçöes dest 
Contrato, que se regeth pelas seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste Contrato a aquisiçäo de gêneros alimenticios provenientes d 

agricultura familiar e/ou empreendedores familiares rurais ou suas organizaçöes, visand 
atender as necessidades da alimentaç5o escolar dos alunos matriculados nas escolas da Red 
Municipal de Ensino, conforme especificaçöes e quantidadades estabelecidas no Anexo I dest 
instrumeflto. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR 
2.1 - Pelo fomecimento dos gêneros alimenticios, nos quantitativos descritos no Projeto tie Venda, 

Contratada receberá o valor total tie R$ 37.040,00 (trinta e sete mil quarenta reais). 
2.2 - No valor acordado já estão incluidos todos as custos necessrios ao perfeito cgmprimento d9 
obrigaçäes, tais coma custos tie frete, recursos humanos a materiais, assim COS encar* 
fiscais, sociais, cornerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras des 	ec,)narta 
ao cumprirnento das obrigaçöes decorrentes do presente contrato. 	 \ 	a 
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2.2.1 - 	vedado expressamente 0 pagamento de qualquer sobretaxa em relaçao aos valorE 
estabelecidos. 
2.3 - Nào será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto hoover pendência de Iiquidaç 
da obrigaçäo financeira ern virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAcAO ORcAMENTARIA 
3.1 - As despesas para aquisiçao dos géneros alimenticios decon'entes deste Contrato correrào 
conta das seguintes dotaçäes orçamentárias: 09 02 12 361 0029 Projeto/Atividade: 2.0 
Manutenção do Programa Nacional de Alimentaç5o Escolar (PNAE) - Elemento de Despes 

33903000000 - Material de Consumo - Fonte: 112200000 - Transferências de Recursos do FN[) 
referentes ao Programa Nacional de Alimentaçào Escolar PNAE - Ficha: 0000334 e 09 02 12 365 002 
Projeto/Atividade: 2.084 Manutençào do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo - Fonte: 112200000 - Transferências d 
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 servidora Dusneld 
Nickel, responsavel designada, a qualidade e quantidade dos géneros alimenticios entregue 
verificando o atendirnento as especificaçóes e demais normas técnicas. 
4.1.2 - Expedir Ordem de Fomecimento especifica pam a Contratada. 
4.1.3 - Guardar pelo prazo estabelecido no §11 do artigo 45 Resoluçäo CD/FNDE n 2  26. d 
17/06/2013, as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e AceitabilidadE 
apresentados nas prestaçóes de contas, bern como o Projeto de Venda de Géneros Alimenticios d 
Agricultura Familiar pam Alimentaçào Escolar e documentos anexos, estando a disposiçäo par 
comprovação. 

4,1.4 - Efetuar as pagamentos a Contratada pelos géneros efetivamente entregues e aceitos, na 
condiçöes e formas estabelecidas neste Contrato. 

4.2- Compete a Contratada: 

4.2.1 - Garantir fiel execuç5o do objeto e das demais condiçães neste instrumento previstas. 
4.2.2 - Fomecer as gêneros alimenticios conforme a disposto no padro de identidade e qualidad 
estabelecida na Iegislação vigente e especificaçäes técnicas elaboradas pela Nutricionista d 
Coritratante. 

4.2.3 - Fomecer/entregar os gêneros alimenticios pan as escolas da rede municipal de ensinc 
conforrne cronograma Cu planllha de entrega defirudo pela Contratante. 
4.2.4 - Observar a calendario escolar e feriados municipais e/ou pontos facultativos. 
4.2.4.1 - Caso a entrega coincida corn esses casos, os gêneros alimenticios deveiio ser entregues fl 

dia seguinte. 
4.2.5 - Informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA as valores individuais de venda do 
participantes do Projeto de Venda de Géneros AlimentIcios da Agricultura Familiar pan timentaç5 
Escolar, em no mâximo 30 (trinta) dias apàs a assinatura do contrato, per meio de\terra \ment 
disponibilizada pelo MDA. 
4.2.6 - Efetuar a substituiç5o/corrplementac5o no prazo de 03 (trés) dias, apos a recusaqe 
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recebimento, dos géneros considerados inadequados pan a consumo, desde que devidameni 
solicitada pela Contratante. 

4.2.7 - Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congéneres, tic 
produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar pai 
Alimentaçäo Escolar, estando a disposiçào para comprovaç5o. 
4.2.8 Entregar Os produtos limpos, devidamente acondicionados a nos tamanhos estabelecido 
conforme descriçào estabelecida no Edital a Anexos da Chamada PUblica N 2  001/2020, pan 
integrante deste instrumento independente de transcriçäo. 
4.2.9 - Cumprir as dias tie entrega dos produtos, podendo set recusado o recebimento da mercadori 
fora do prazo previsto. 

4.2.10 - Informar, na semana anterior, caso haja algum problema na produço pan substituiçäo dc 
produtos. 
4.2.11 - Responsabilizar-se palo ressarcinerito tie danos causados a Contratante ou a terceiro! 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçäo do contrato, näo excluindo Cu reduzindo est 
responsabilidade a fiscalizaçäo. 
4.2.12 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçãc 
assumidas, todas as confiçöes tie habiIitaço a qualificação axigidas por lei. 
4.2.13 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciai! 
resultante da execução do contrato. 
4.2.14 - No transferir a outrem, no todo Cu em parte, o objeto pactuado. 

CLAUSULA QUINTA - DO FORNEOMENTO 
5.1 - Os produtos dever3o ser entregues no prazo máximo de 07 (see) dias ou na data informad 
pela Secretaria na solicitação de fornecimento, de acordo corn cronograma fornecido pel 
nutricionista ao contratado. 
5.2 - Os produtos deverão entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educaçãc 
situado a At,. Maria Pádua Soares, n 9  74, Bairro ioäo Soares, Afonso Cláudio/ES, devidarnent 
acondicionados ern embalagens. 
5.3 - Constatado o fornecimento incompleto Ou vicio do produto Cu no caso de sinais de avaria ci 
transporte, a Contratada seth convocada pan substituir ou complementar o produto, no praz 
máximo de 03 (trés) dias, contados da data de sua convocaçâo peta Contratante. Decorrido est 
prazo e não havendo a devida substituição ou complementação, serão aplicadas penalidades legai 

cabiveis. 
5.3.1 - A Contratada poderá solicitar, antecipadamente, a prormgaço dos pi'azos previstos nos iten 
5.1 a 5.3, desde qua apresente motivo justificado, cornprove suas alegaçöes e apresente nova dat 
pan o cumprimento da obrigac5o, suspendendo-se o decurso do prazo ate a data do recebirnento 
comunicaçäo oficial a Contratada acerca da decisão da Contratante. 
5.4 - Quando da entrega dos itens contratados, a Seçäo de Depàsito a Almoxarifado, de posse d 
nota tie empenho, seth responsável palo Recebimento Provisório por meic de certidäo ci 
recebirnento nos autos. 0 Recebimento Provisório é ato que representa a conferéncia da marca, valc 

unitário a total do produto entregue pela Contratada. 
5.5 - Os prociutos serào objeto de inspeção, que seth realizada por técnico da seçãofe

zyz

cia Comissão de Recebimento, e constará das seguintes fases. 
a) abertura das embalagens (caso necessite). 	 \  
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b) Comprovação de que o prociuto atende as especificaçães minirnas exigidas e/ou aquek 
superiores oferecidas peta Contratada. 
c) testes corn a produto (caso neces site). 

5.5.1 - 0 periodo de inspeçâo será de ate 07 (sete) dias Uteis, contados da data de seu Recebimeni 
Provi sorb. 

5.5.2 - Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos corn as especificaç& 
técnicas exigidas no edital e aquelas oferecidas pela Contratada, a seço responsável fará a Tent 

de Recebirnento Definitivo, através da aposição de data e assinatura do responsãvet pelo carimbo c 
"Atesto Recebimento" na nota fiscal/fatura. 

5.5.3 - No caso de substituição do produto/gênero atimentIcio, iniciar-se-äo os prazos 
procedimentos estabelecidos nesta Cláusula. 

CLAUSULA SEXTA- DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO 
6.1 - 0 pagamento será realizado ate 1O (décimo) dias ttil do rnês subsequente a entrega, mediant 
apresentação de docurnento fiscal juntamente corn cópia do termo de recebirnento dos produtos. 
6.2 . A efetuação do pagamento fica condicionada a infocmaçäo do setor solicitante de que c 
produtos/géneros foram erttregues regularmente e a apresentação dos Certificados de Regularidad 
Fiscal e Trabaihista, por parte da Contratada. 

6.3 - 0 pagarnento poderá set suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigaçoe 
clue possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do MunicIplo; 
6.4 . A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuaçóes fiscais ou gravames futuro 
decorrentes de interpretaçöes erróneas, por parte da Contratada, nas aplicaçöes de impostos, sua 
atiquotas, suspensöes, base de cálculo, isençäes, etc. 
6.5 - Não será efetuado qualquer pagarnento a Contratada enquanto houver pendéncia de liquidaçã 
da obs-igação financeira em virtude de penalidade Ou inadimpléncia contratuat. 

cLAusul..A SETIMA - DA EXECUcAO E V1GENCIA CONTRATUAL 
7.1 . 0 prazo de vigência do contrato será ate a encerramento do exercIcio financeiro, Cu sej 
ate 31 de dezembro de 2020. 
7.2 - 0 prazo de execuço iniciará na data da assinatura do iristrumento contratual e obedecera a 
cronograrna de entrega e fornecirnento, bern coma a calendário escolar 2020, estabelecido pet 
Secretaria Municipal de Educaçào de Aforiso Cláudio/ES. 

7.3 - 0 Contrato poderá set aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes 
resguardada as suas condiçães essenciais. 

CLUSULA OITAVA - DO VINCULO 
8.1 - 0 presente não gera a Contratada qualquer vmnculo empregaticio e ao Contratante nenhur 
encargo social cm trabaihista, sujeitando-se as partes aos princIpios e normas estabelecidas pela 1€ 
n2  8.666193 e suas alteraçäes posteriores. 

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAcAO 
9.1 - A fiscalizaçäo do presente contrato ficará a cargo da Servidora Dusnelda Nicke 
Nutricionista da Secretaria Municipal de Educaç5o, da Entidade Executora, do Conselho 
Alimentaçäo Escolar - CAE e outras entidades designadas pela Contratante ou pela legi 
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forma a fazer cumprir rigorosamente o projeto, as especificaçöes e prazos propostos. 

CLAUSULA DECIMA - DA LEGISLAcAO 

10.1 - 0 presente contrato reger-se-á pelas condiçöes estabelecidas no Edital de Chamada PUblic 
NO 001/2020, pela Lei NO 11.947, de 16/06/2009, Resoluçäo CD/FNDE NQ 26, de 17/06/2013 e Su 

alteração pela Resolução CD/FNDE NO 04, de 02/04/2015 e ainda pela Lei n 2  8.666 de 21 de junho d 
1993, am todos Os seus termos. 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONIRATAçAO 
11.1 - A Contratada não podera subcontratar o fornecimento objeto do presente ajuste. 

CLAUSIJLA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE, ACRESOMOS E SUPRESSOES 
12.1 - Os preços dos gêneros alirnenticios a serern adquiridos através deste Contrato são fixos 
irreajustáveis. 

12.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçäes contratuais, os acréscimos o 
supressães qua se fizerem nas obras, serviços ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valc 
initial atualizado do contrato, rnediante processo, devidamente instruldo, conforme § 1, do art. GE 
da Lei 8.666/93. 

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

a) houver comunicação prévia de uma parte a outra, corn antecedência minima de 6 
(sessenta) dias, sem o ensejo de cualquer penalidade. 
b) houver inexecução total ou partial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e a 
previstas am lei. 

c) houver näo cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçães 
prazos. 
d) houver lentidão no cumprimento do Contrato, levando a Administração comprovar 
impossibilidade de fornecimento dos gêneros alimenticios nos prazos estipulados. 
e) houver atraso injustilicado no inicio do fornecimento dos géneros alimentIcios. 
f) houver paralisação no fomecimento dos géneros alimenticios sem justa causa a prévi 
comunicaç5o a Contratante. 

g) houver subcontratação total ou partial do seu objeto, a associação do Contratado cor 
outrem, a cess5o Cu transferéncia, total Cu partial, bern corno a fusão, dsäo Cu incorporaçàc 
não admitidas neste Contrato. 
h) houver desatendimento das determinaçöes regulares da Unidade da Administraçã 
designada pan acompanhar e fiscalizar o Contrato. 

1) houver cometirnento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas pela Fiscalizaçã 
da Contratante. 

j) o valor das multas aplicadas ultrapassar de 10% (dez por canto) do valor global ontratado o 
após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida. 
k) houver ocorrência de caso fortuito ou força major, regularmente comprovada, rnpQdi 	d 
execuçäo do Contrato. 

I) houver razOes de interesse pUblico, de alta releváncia e amplo conhecirnento, jti

sW 
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determinadas pela Contratante, exaradas no Processo Administrativo a clue  se refere 
Contrato. 

13.2 - A Contratante poder, ainda, sem caráter de penalidade, dectarar rescindido o Contrato pc 

conveniência administrativa fundarnentada, recebendo a Contratada, neste caso, retenç& 
eventualmente efetuadas e as valores correspondentes aos fomecimentos dos géneros alimenticic 
já efetuados ate a data da rescisäo, se aceitos pela Fiscalização. 
13.3 - Na ocotténcia de caso fortuito ou forca major, o produtor familiar desde que justificado 

comprovado através de laudo emitido por orgäo competente, poderá substituir o produto corn valc 
equivalente, desde haja prévio consentimento da nutricionista; caso näo hornier esta possibilidade 
produtor ficará desobrigado do cumprimento do contrato firmado. 
13.4 - A Contratante em razäo da supremacia dos interesses pUblicos sabre as interesses particulare 
poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato pan melbor adequação as finalidades de interesse püblicc 
respeitando Os direitos da Contratada. 
b) rescindir unilateralmente a contrato, nos casos de infraçäo contratual ou inaptidão da Contratada. 
c) fiscalizar a execuçào do contrato. 
d) aplicar sançães motivadas pela inexecuçáo total ou parcial do ajuste. 
Parâgrafo ünico. Sempre que a Contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa da Contntad 
deve respeitar o equilibilo econômico-financeiro, garantindo-Ihe a aumento da remuneraçä 
respectiva Ou a indenizaçäo pot despesas já realizadas. 
13.5 - 0 presente ajuste so será considerado extinto apOs a pagarnento de eventuais valores devidos 
13.6 - Este Contrato, desde que observada a formalizaçäo preliminar a sua efetivação, por carte 
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação Ou interpeIaço judicial o 
extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) pot acordo eritre as partes. 

b) pela inobservância de qualquer de suas condiçöes. 

c) qualquer dos motivos previstos em lei. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 
14.1 - Pela inexecução total ou parcial da prestaçäo dos serviços ou qualquer inadimplênci 
contratual, a Contratante poderä, garantida prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sançãe 
14.1.1 - Advertència pot -  escrito, caso verificadas quaisquer irregularidades, pan as quais tenh 
concorrido; 
14.1.2 - Multa de 0,5% par dia de atraso sobre a valor total, limitado esta a 15 (quinze) dias; 

14.1.3 - Multa de 5% sobre o valor total, no caso de inexecução parcial do contrato cumulada cor 
pena de suspensäo do direito de tic tar e contratar cam a Adrninistração pot um periodo de 01 (urr 
a no; 
14.1.4 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre a valor total, no caso de inexecução total do contnt 
cumulada corn pena de suspensäo do direito de licitar e contratar corn a Adrninistnção por ur 

periodo de 2 (dois) anos; 
14.1.5 - Suspensão temporária da participação de licitaçäo, ou impedimento de contntar cam 
administnção por prazo de 02 (dais) anos. 	 (' \ 
14.1.6- declaraçk de inidoneidade pan licitar ou contratar corn aA dryinistra caso 
de falta grave que possam sertipificados como crime contra a Administração. çvjQ\\\'\ 
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14.2 - As sançöes estabelecidas nos subitem 14.1.5 e 14.1.6 são de cornpeténcia do Prefeit 
Municipal. 

14.3 - Na aplicação destas penalidades serão admitidos Os recursos previstos em lei. 
14.4 - As penalidades acima poderao ser aplicadas isolada Cu cumulativamente, a criteria d 
Contratante, admitida sua reiteração. 
14.5 - Cluando a Contratada motivar a rescisäo contratual seré responsável pelas perdas e danc 

porventura decorrentes pan o Contratante Cu a terceiros, não excluindo ou reduzindo est 
responsabilidade a fiscalização; 

14.6- A multa aplicada apos regular pmcesso administrativo poderá ser descontada dos pagamentc 
eventualmente devidos 30 Contratado Ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
14.7 - As comunicaçöes corn origem neste contrato deveräo ser fot -mais e expressas, pot meio d 
carta, que somente teré validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax cu e-ma 
transmitido pelas partes. 
14.8 - Nos casos de inadimplência do Contratante, proceder-se-á conforme o § 12, do art. 20 cia Li 
fl. 2  11.947, de 16/06/2009 e demais legislaçöes relacionadas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - Fica eleito o Foro cia Comarca de Afonso Cláuciio/ES, pan dirimir qualquer dOvida o 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instnjmento, renunciando-se expressamente 

qualquer outro, pot mais pnv;legiado que seja. 

F, par estarem assim, justos e contratados, assinam a ptesente instrumento em trés (03) vias 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Afonso Cláudio/ES, em 3I de 	de 2020. 

CLAUDIO/ES 
Cisco 
MUNI 
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ANEXO I - CONTRATO N04L/2020 

Chamada PUblica NO 00000112020 1 	Processo 100021 212020 

Empresa COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 

CNPJ CNPJ: 09.166.34310001-03 

Enderea WENIDA FREDERICO GRULKE, 1531 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645000 

E-mail :af.smjchotmaiI.com To/Wane 	12732631776 

Rem God'ga Especificação Macca Un/dade QW Valor tinitáno Valor Total 

BISCOITO 
case ro deco. feito do forma artes,anal e quo se utiliza 

036 00000585 do insunlos naturals sern conservantes is =antes. as KG 1803 
embalagens do plás!co transparente. resislente. 
lacrado corn garanhia de higiene. do 1 kg cad& 

010 00000724 
BETERRABA 

aUtO 200 firmes. ccjlheiha recente elivre do sujidades 

014 00000727 
CENOURA AMARELA 

OUILO 1200 
crua nova e fumes . tamanno media 

REPOLHO 
029 00001116 hubrida.verde e firms e colpeita recente QUILO 1600 

OVOS 
do galinha. fresco, corn aspecto, coc demo prOpno. 

038 00001117 tamanho e cciloração Lniforrnes, isento de parasitas e DZ 8000 
lunges. material torroso e sujidados, sern danos fisicos 
em embalagem apropnada. 

MELANCIA 
fmtta intacta. tamnanho medic, a grande sern manchas e 

022 00001367 ferimnenlos peso médlo do aproximnadamente 10 kg QUILO 7000 

code 

QUEIJO 
tjpo frescal produzido alesanalrrente, embalado en 

034 00002007 plastco resistente. con:endo todos Os dados con data KG 250 

do validade e processarnento. pacole do I kg cada 

ABOBORA 
005 00002563 bpo moranga. intacta sorn arnassado ode boa QUILO 600 

qualicace 

PEPINO 

033 00002631 
de primeira, tamanho e ccloraçao uniforms sem lesOes 

KG 300 do origorn niecân ca e ou fisica. sem perfuraçaes 
cortes 

COUVE-FLOR 
011 00002632 

do boa qualidade. ccl heita recenle 0 livre do sujidades 
UN 450 

BANANA DA TERRA 

006 00002633 tamanho medic,. I rmes corn grau media de QUILO 900 
arnadurecirnento e sem ferimentos 

GOIABA 
017 00003074 voiffloiha. fimios do grau media do amaduredmento QUILO 2000 

MAN DIOCA 
cor bianca ou amareta. do prirneima. raizes bern 

004 00003414 desenvolvicas. grau normal do evoluçao no tarnanho. QUILO 1600 
core sabor p'Oprio ca esp6cie. uniformes. frescas 
I vw de suidades 

030 00003667 
SALSA 

ML 400 
verde. fresco e coiheita mecente 

013 00003670 
CEBOLINIIA VERDE 

ML 400 
colheta rocente. verdes e 9'mes 

BATATA DOCE 
008 00003911 de boa gualidade sem rnanchas e ferirnentos livre Ce QUILO 1500 

sujidades 

463 	37.040,00 
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MILHO VERDE 
023 	00004880 	esplga tamanho nieCe. colneita recente, roves e 	 QUILO 	600 

I fl%OS 

016 	00005025 	 ML 	600 
- manteiga, verde. fresca e I9rrne 

ALFACE 

003 	00005026 fresca, tam. mACto a grande coiheita recente e sem 	 tiN 	600 
S uj id a C e S 

A BOBRIN H A 

002 	00006229 	
verde redorda. tipo rflenina. tarranho B coeoracao 	

QUILO 	800 
unifotmes time e compacla, isenta Ce enferniidades, 
parasitas e larvaL Ce boa qu'dade sem manthas 

BATATA INGLESA 

009 	000064' 9 lisa de tamanlio medic a gra -ide livre Ce supdades e 	 QUILO 	3000 
embalados em sacos Ce 10 kg cada 

BANANA PR,ATA 

007 	00006479 graUdas em pencas 0 grau media Ce amaduredmento 	 QIJILO 	8000 
scm ferimenlos e manct'as 

POLPA DE FRUTA 

028 	00007048 acerola pct Ce 1 kg cada embaladc, a vacua a 	 QUILO 	300 
congelado cam data Ce vandade e ernbalagem 

POLPA DE FRUTA 

027 	00007048 rnarga pct Ce kg caCa embajado a vác4Jt) C 	 QUILO 	550 
cangelado corn data Ce validade e embalagem 

POLPA DE FRUTA 

026 	00007048 abacax pct Ce 1 kg cada.ombaado a vácuo e 	 QUILO 	300 
congelado corn data Ce valiciade e enibalagerii 

MEXE RICA 
024 	00007582 	tipo pokan. tamarho uniforme. colheita recente e grau 	 QUILO 	3000 

media Ce amadurecimenlo 

019 	00007611 	
ñrnies e Ce boa qualhlado 	

QUILO 	3000 

PIMENTAO 
025 	00009859 Ce boa qualidade. f rn - es e verdes corn colheita ecente 	 QUILO 	060 

MAMAO PAPAIA 

021 	00009860 coiheita recente, grau media do arnadurecimento e 	 QUILO 	1000 
firmes I vres Ce supdades 

INHAME CHINES 

016 	00010438 	deCo exira, raiz n'ediana son sujidades emoalacas em 	 QUILO 	2500 
sacos do 10 kg cada 

ALHO TIPO NACIONAL 

001 	00011329 bpo nadonal tamanhogrande, f,ffnes e secos 	 QUILO 	600 
embalados em sacos Ce 10kg cada 

CEBOLA BRANCA 
012 	00012814 	tanianho uniforrne. firmes e coJheita rocente 	 QUILO 	600 

CHUCHU 
015 	00012815 	 - 	 QUILO 	1200 

lso. nova tamanho media e coiheuta recente 

TOMATE LONGA V1DA TWO A 

031 	00016716 	Iiv?e de sujidades. coihoila recente. firrnes, e grau 	 QUILC) 	2000 
media Ce amadurecimento 

FEIJAO 

035 	00016525 	
preto nova. colheita recente. limpo sem stjidades 	

KG 	1500 
embaladas em sacolas transparenles resistentecs 
pacote Ce 1 <g cada 

VAGEM FINA 
032 	00022951 	cotheita recente, firn,es e verdes e sem manthas 	 QUILO 	600 

LIMAO TAJTI 
020 	00023693 	 . 	 QUILO 	050 

tamanho rredio. Iirnpos e colheita recenle 

MEL PURO 
em sac-to do IS gramas. apresentar registro Ce 

037 	00025968 procedericia e prazo do validade. enibalagom Ce 1 kg. 	 UN 	550 
am cada caixa Ce papelhocontendo 10kg em 
emptlhamento maxima ce 3 dentro das ca'xas. 
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Total; 37.040,00 


