PREFEITURA HUHICIPAL DE SAHT& RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N° 118/2021
PROCESSO ADM. K° OlB/2021

CBAHADA PÚBLICA H." 001/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS HA

AGRICDLTÚRA

PAKILIAB

DO

ESTADO

DA

PARAÍBA,

PARA

FORNECIMENTO

CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

O Município de Santa Rita, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situado a Rua Dom Pedro II, 665 Vila Tibiri, Santa Rita - PB, representado neste ato representado pela sua Secretária de Eoucacâo Sta. EDILENE OA
SILVA SANTOS, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS HA AGRICULTURA

FAMILIAR DO ESTADO OA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 24.637,299/0001-58, com sede
â Rodovia BR 230 Distrito I.ndustrial, CEP 50.301-635, Cidade de Santa Rita, neste ato representada por JANETE XAVIER LEITE, inscrito

no CPF/MF sob o n.° 622.590.594-49, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

I.l Este contrato decorre da licitação modalidade Chamada Pública

001/2021, processada nos termos da Lei n®

II.947/2009 e da Resolução FNDE/CD n» 06/2020, e subsidiatiamente a Loi Federal n» 0.666. e legislação pertinente,

consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1

O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O

ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PKAE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, conforme especificações dos gêneros alimentícios constante no Tetmc de
Referência.

2.2 O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento,

proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Chamada Pública n®
001/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
independente de transcrição,
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS;

3.3 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 1.823.013,13 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE Z
TRÊS MIL B TREZE REAIS E TREZE CENTAVOS}.

CLÁUSULA QUARTA - DO RBAJU5TAKENT0:

4.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
4.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste apôs o incerregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrlgaeflea
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

4.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará á CONTRATADA a importância

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o Índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

4.3 Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
4.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

4.5 Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice oficiei, para
reajustamento do preço do valor remanesoente, por meio de temo aditivo.
4.6 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RROJETO/ATIVIDADE - 12.361.1404.2019 - MNUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÁO
ELEMENTOS DE DESPESAS - 33.9030 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 122 - RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6,3. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a

execução do objeto do contrato.
6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes ã contratação, ou, ainda, circunstSncia
que Impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
inrposta ou inadi.mplència, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadorás.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento Iniciar-se-â após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
6.5.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economícidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, era
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
6.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No encanto,

o pagamento ficará condicionado á apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido prevista na referida Lei Complementar.

6.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento

e o efetivo adimpleraento da parcela, è calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I X N X VP, sendo:
EM - Encargos moratórios:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )

°

*

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =

365

6.8. Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPH, conforme dispSe
o art. T, inciso I, da Lei Complementar n° 22/2019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VII do
Parágrafo único do artigo 1" da referida Lei.
CIÁOSUIA SÉTDn - DO PRAZO S DA VIGÊNCIA:

7.1 O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação naa condições e hipóteses previstas
no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega; 05 (cinco) dias úteis, no Departamento de Suprimentos e Logística da a Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB, situado na Rua Dalva Maria Falconi, s/n. Distrito Industrial, Santa Rita/PB.

7.2 O prazo de vigência do contrato será da 12 (doze) meses a partir da publicação do contrato, ou até a entrega do
quantitativo total dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro.

7.2.1. A vigência poderá ultrapassar o exercido financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente emoenhadas até 31 de dezembro do ano corrente, para fins de inscrição em restos a pagar,
conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
CtÁnSUIA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.3. Comunicar á contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmehcé
designado;

8.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos
no Edital e seus anexos;

8.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que

vinculados â execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO;
9.1. Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá se responsabilizar por fornecer:
9.1.1.

Alimentos de acorda com o Padrão de Identidade e Qualidade definido pelos órgãos competentes e

legislação vigente, sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de características sensoriais.
9.2. Os alimentos deverão ser entregues no Setor de Suprimentos e Logística do município, de acordo com as
datas, os horários, os quantitativos e qualitativos estabelecidos pela nutricionista responsável técnica do
PNAE, conforme cronograma enviado é Contratada.

9.3. A Cooperativa e/ou Associação de .Agricultores Familiares vencedoras deverá executar os serviços observando
a legislação sanitária vigente sobre as condições de higiene e segurança no armazenamento e distribuição dos
gêneros alimentícios, devendo a Contratada acompanhar e supervisionar o serviço prestado.

9.4. Entregar os gêneros alimentícios em meio de transporte e acondicionamenco adequados e conforme especificações

do Anexo I, de forma que esses gêneros estejam com apresentação e temperatura apropriadas como forma de garantir àua
qualidade.

9.5. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do objeto, bem como todas e quaisquer
despesas decorrentes do seu fornecimento.

9.5. A Contratada deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos peia
Contratante, obrigando-se especialmente, a:

9.6.1.

Cumprir Legislação Sanitária Federal e Estadual/Municipal;

9.6.2.

Adequar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo
cora as boas práticas de rranip,ilação fabricação.

9.7. A Contratada deverá comunicar à SME. imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a
interferir na execução dos serviços contratados.

9.8. Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, transferir a terceiros, no todo ou era parte, as obrigações
assumidas, sem prévia anuência da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
10.1 Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo
entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos ArCs.
77 a 80 da Lei 8.666/93.

13.2 C Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1° da Lei 8.665/93, Nenhum acréscimo ou supressão
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

11.1 Executado o presente contrato e observadas as condições de adlmplemento das obrigações pactuadas, os
procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforma o caso, ás disposições dos
Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SBGUmA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução dos fornecimentos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante

do contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições especificas determinadas na Lei n°
8.666/1993, conforme detalhado no Termo de Referência (ANEXO I).
12.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade

do contratado e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

12.3. O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o
presente editai e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13,1. Pela inexecuçâo total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções, concomitantemente, sem o prejuízo de outras:

3.1.1.

Advertência, comunicando o contratado sobre o descuraprimento de obrigações assumidas, e, conforme

o caso, informando o prazo para a adocio das medidas corretivas cabíveis;
3.1.2.

Multa:

3.1.2.1. de mora, correspondente a 0,5t (zero vírgula cinco por cento) do valor doV
entregue, por dia de atraso no fornecimento do objeto, sem justa fundamentai

comunicação à Administração. Após crnco dias úteis, sem o objeto tenha sidè

^

caracterizará descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão.

3.1.2.2. de mota, correspondente a lí (ura por cento) do valor do objeto recusado. Nâo haveJl
troca ou a compleroentaçâo do objeto recusado no prazo de quarenta e oito horas, caracterizará
descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão. Conseqüência idêntica terá se ocorrer
nova recusa no mesmo fornecimento.

3.1.2.3. de mora, correspondente a 0.
(zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto, por
dia, pelo atraso na retirada do objeto recusado, até o limite de cinco dias úteis, sem
Justa fundamentação e prévia comunicação k Administração. Após esse prazo, sem que o objeto
tenha sido retirado, será considerado abandono dos materiais, podendo a administração darlhes a destinação que julgar conveniente,

3.1.2.4. compensatória, correspondente a lOí (dez por cento) sobre o valor do objeto vinculado
á obrigação não cumprida;

3.1.2.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Campus São João Evangelista, em favor do contratado. Caso o valor a ser
descontado for superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário, e com prazo de dez dias para pagamento
por meio de GRU.

3.1.3.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais Campus São João Evangelista peio prazo de atê dois anos;

3.1.4. Declaração de inldoneidade pare licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou atê que seja

promovida

a

reabilitação, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

3.1.4.1.Incorre nesta sanção, entre outros, aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse
de sua produção.

3.2.

A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas.

3.3.

As sançóes serão, quando for o caso, registradas no 5ICAF. e. no caso de suspensão de licitar, o iicitance
deverá ser descredenciado, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e nas denais

3.4.

tm qualquer hipótese de aplicação dc sançóes serã assegurado ao fornecedor o contraditório e a ajiçla
defesa# no prazo de cinco dias úteis, ou de dos dias úteis quando houver indícios de inldoneidade, contado

coRiLnaçôes legais.

a partir da data em que o fornecedor tomar ciência.

CIÁOSUIA OÉCIIA QOMtlA - DA nSCUZZAÇjíO S SKStAO 00 CONTRATO
14.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da

Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). MARIA JOSÉ ALEXANDRE DO KASCIKEHtO, portador(a)
do CPF 327.583.034-20, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Rita - PB.

14.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(ai . ALEZSANDER CORREIA TCRREIRA DA SILVA portadorfa) do CPF 120,566.814-47, com
lotação na Secretária Municipal de Educação do Município de Santa Rita - PB. formalmente designado, e comprovadamente
habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

CLÁUSOLA DÉCIMA QOIHTA - DO FORO:
14.1 Para ditimit as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

14.2 E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado peles
partes e por duas testemunhas.
Santa Rita - PB, 07 de Abril de 2021.
TESTEMUNHAS

PELO CONLWffANTE
onlsQJtan

JLl

BOILEHE DA SILVA SANTOS

SECRETARIA DE BDUCAÇÀO

■QNTRATADO

COOPERATIVA MISTA DOS ^niODDT6QES,,^qRAIS NA AGRICULTURA

FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA

CNPj}:Íf sob o n," 24 .637.299/0001-5É

AHEZO I - CONTRATO H° llB/2021

S8RBCIRICAÇ0ES

OHD

QTDE
UHITA

ABACATE; Abacate de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em

caixa de piâstico e suas condições deverão estar

de acordo oom a

resolução RDC 212/05, com os padrões de embalagem da Instrução normativa

conjunta

N

9

12/I1/02(SABC,

ANVISA,

INMETRO).

produto

sujeito

KC

eco

KG

58000

KG

45000

KG

72000

KG

15000

R$ 8,44

RS $.752,00

RS 3,63

as 210.395,00

RS 2,97

RS 133.650,00

RS 3,20

RS 230.040,00

RS 4,51

RS 67.650,00

RS 3,25

RS 158.127,50

RS 1,97

R$ 13.807,50

RS 4,44

RS 159.660,00

a

veri ficaçâo
no ato da entrega,

ABACAXI: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho,

aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a
qualidade ideai para o consumo mediato e imediato. Estar isentas de lesões
mecânicas ou provocadas por insetos, nâo conter substância terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderentes á superfície da casca, estarem

isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de
resíduos de fertilizantes. Quanto às características microbiolôglcas,
deve obedecer à LEGISLAÇÃO
VIGENTE.

BANANA PRATA: Peso médio: 80 g. Originário de planta sadia, destinado
ao consumo "in natura", estar fresca, ter atingido o grau máximo de
tamanho, aroma, cor e sabor característicos das variedades, com grau de

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e o
armazenamento, permanecendo adequadas para o consumo mediato e
imediato. Sem lesões provocadas por insetos, doenças ou mecânicas, nflo
conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes á
superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma
e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes. Nâo

empedrada,

tamanho

médio

e

uniforme.

Quanto

ás

características

microbiológicâs. deverá obedecer A LEGISLAÇÃO CABÍVEL [Kinístério da
Agricultura). Deverá apresentar consistência firme, nâo deverá
apresentar perfurações, machucados, coloração nâo característica
BATATA DOCE EXTRA: Tubérculo de elevada qualidade, selecionados e sem
defeitos,

suficientemente

desenvolvidos, com

aroma, aspecto e sabor

típicos da variedade com uniformidade no tamanho e na cor. Nâo sâo
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e lesões mecânicas ou

provocadas por insetos ou doenças. Deve estar livre de sujidades, terra
ou resíduo de fertilizantes aderente á casca. Ausência de odor e sabor

estranho, assim como parasitas e larvas. Quanta ás características

microbiolôglcas, deve obedecer á LEGISLAÇÃO
VIGENTE.

CENOURA,

EXTRA;

Raiz

de

elevada

qualidade

e

sem

defeitos,

suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da

variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Nâo sâo permitidas
rachaduras, perfurações e ccrtes. Ostubêrculos próprios para o consumo
devem proceder de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem de colheita
recente, não estarem danificados por quaisquer lesões de origem mecânica
queafetem sua aparência, estarem livres de enfermidaoes, estarem livres
de cerra aderente á casca, estarem isentos de umidade externa anormal,

odor e sabor estranhos, de resíduos de fertilizantes. A polpa deverá
estar intacta e limpa. Quanto ás características microbiolôglcas, os

tubérculos devem obedecer aos
Quanto

ás

sujidades,

características

padrões CONFORME

microscópicas,

nâo

LEGISLAÇÃO IGENTE.
deverá

apresentar

parasitos e

larvas.

COCO SECO: côco seco in natura. Os frutos deverão ser sadios, limpos,
isentos de parasitas e de detritos de animais e vegetais. Conservação

em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem
golpeados ou danificados por quaisquer lesões de origem fisica ou
mecânica que afetem a sua aparência. Produto deve ter polpa suculenta,
intacta, compacta, firme, coloração e tamanho uniforme típicos da
variedade, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas,

machucâduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência
e qualidade.
Livre
de
fertilizantes,
material
acondicionamer.to em caixas

umidade
externa
terroso.
De

anormal
colheita

e

49000
KG

resíduos
de
recente,
com

devidamente

hiqienizadas

COENTRO: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, frescas, sem

defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloraçâo, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Oeve apresentar coloração e
tamanho uniformes típicos da variedade. Verduras próprias para o consumo

devendo ser procedentes de plantas sadtas, serem frescas, abrigadas dos

raios solares, apresentarem grau de desenvolvimento ideai quanto ao
tamanho, aroma, cor e sabor que sâo próprios da variedade; estarem
livres de insetos e doenças, assim como de seus danos. Isentas de terra
aderente, umidade anormal, odores e sabores estranhos. Características

7000
MOLHO

microbiolôglcas:CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, nâo deverá apresentar perfurações,
machucados, coloração não característica. A altura de cada pé nâo pode
ser inferior 20 cm, excluída a raiz e o caule

desprovido de folhas e deve conter, no mínimo, 10 caules.
GOIABA: produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar

perfurações, machucados, eoloraçào não

36000
KG

característica.

*

INHAHE; Produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme, nèo deverá apresentar
perfurações, machucados, coloração

^20000^

nào

8.48

RS 287.510,00

característica.

JERIMUM: produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme, nào deverá apresentar

perfurações, machucados, coloração nâo característica. Legumes de
elevada qualidade, auflcientemente desenvolvidos, utilizada como
alimento em

seu estado natural, classificaçio de ótima qualidade, sem

defeitos, suficientemente desenvolvidas, com aspecto, aroma e sabor

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Nâo seráo

10

permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A moranga própria para o
consumo deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos.
Estar isento de lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou doenças
foto patológicas. Nâo conterem terra ou corpos estranhos aderentes á
casca. Não apresentar umidade externa anarmal, odor e sabor estranho.

Características

raicrobiolOgicas

deve

obedecer

á

10000

RS 3.52

RS 35.200,00

RS 3,47

PS 55.590,00

RS 3,66

R$ 131.580.00

RS 5.97

RS 113.430.00

RS 2,13

RS 189.125.00

RS 44,86

RS 18.393,63

RS 4,70

RS 61.100,00

KG

LEGISLAÇAO

CORRESPONDENTE. Deve estar isento de sujldades. parasitas e
larvas.

HAMAO [HAVAÍ OU PAPAIA. EXTRA): Peso de 750g aproximadamente. Procedente

de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar
fresca, ter atingido o grau Ideal de tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas pata o consumo mediato e Imediato. Nào estarem danificadas
por quaisquer lesões de origem mecânica, por insetos e doenças que afetem
suas
11

características,

nâo

conter

substância

terrosa,

KG

16000

sujldades.

produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca.
Sem umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tama.nho médio e
uniforme. Obedecer a padrões

conforme LEGISLAÇftO VIGENTE,
MANGA: frutos sadios, em bom estado de conservação. Deve estar isenta

de lesões mecânicas ou provocadas por inaetos, nâo conter substância
terrosa, sujldades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca,
12

estarem isentos de unidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e
de
resíduos
de
fertilizantes.
Quanto
ás
características
microblológicas, deve

36000
KG

obedecer á LEGISLAÇAo VIGENTE.
MARACUJÁ: Produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo
"in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau Ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas pata o consumo mediato e Imediato.
Nào estarem danificadas por quaisquer lesões de origem tislca ou

mecânica ou provocadas por Insetos e doenças, nâo conter substância
13

terrosa,

sujldades,

resíduos

de

fertilizantes

e

corpos

KG

19000

estranhos

aderentes â casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e

sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Padrões CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE.

MELANCIA: redonda, graúda, de primeira, livre de sujldades, parasitas
e larvas, tamanho e coloraçio uniformes, devendoser bem desenvolvida e

madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em a granel, pesando
14

entre (6 a 10) '<g cada

89000
KG

unidade. Obedecer aos padrões CONFORME LEGiSLAÇAO VIGENTE.
HAO
DE

15

MILHO VERDE: de primeira qualidade, era espigas, sem palha, tamanho
médio a grande, isentos de substâncias terrosas e parasitas. Embalados
em sacos plásticos de polletileno.

MILHO
004

410

52
ESFIG

A8

PIMENTÃO: produtos frescos e cora grau de maturação intermediária. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme, nâo deverá apresentar
16

perfurações, machucados, coloração

KG

13000

nâo caracteristica.
TOXM.

R<
1.823.013,13

