EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2018, CHAMADA PUBLICA N° N°001/2018 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 11.981/2017 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.
Contratante: MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Contratado: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA BELA VISTA, CAETÉS,

CAMPO VERDE E ADJACÊNCIAS - CNPJ sob n.º 39.756.242/0001-45
Modalidade: CHAMADA PUBLICA - Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93
Objeto: É objeto desta contratação aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e

do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, em detrimento das unidades escolares e creches do município.
Valor: R$ 460.058,26 (quatrocentos e sessenta mil cinquenta e oito reais e vinte e seis

centavos)
ITEM

DESCRIÇÃO

APRES.

QUANT.

VLR. UNI

VLR. TOTAL

3

Alho: branco, graúdo, desenfestado, de 1ª
qualidade, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Validade não inferior a
uma semana. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos a
superfície externa, livres de insetos, parasitas
e larvas.

KG

5.335

R$15,07

R$80.398,45

7

Batata Inglesa: Em condições adequadas de
consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Em grau de maturação
ideal de consumo

KG

15.000

R$2,27

R$34.050,00

KG

4.950
R$5,00

R$24.750,0

R$2,85

R$59.693,25

R$3,46

R$35.008,28

R$2,35

R$85.822,00

8

9

13

14

Caqui: Com peso médio de 140g a unidade,
contendo o kg, no mínimo 07 unidades.

Cenoura: Sem folhas, tamanho médio, de 1ª
qualidade, sem rupturas e sem sinais de
apodrecimento.

KG

Laranja Lima: De 1ª qualidade, grau de
amadurecimento médio, sem rupturas e sem
presença de larvas e parasitos. Com peso
médio de 150g. Contendo o kg no mínimo de
07 unidades.

KG

Laranja Pêra: De 1ª qualidade, grau de
amadurecimento médio, sem rupturas e sem
presença de larvas e parasitos. Com peso
médio de 150g. Contendo o kg no mínimo de
07 unidades.

KG

20.945

10.118

36.520

16

Mamão Formosa: Fresco, com aroma, cor e
sabor próprios da espécie variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão
permitidos defeitos de natureza física ou
mecânica, que afete a sua aparência; a casca
e a polpa deverão estar intactas e firmes.
Deverá
ser
firmes,
com
coloração
amareladas, devem apresentar-se sem
deformação e ausentes de danos mecânicos
e doenças. Maduro com peso variando de 1,5
kg a 2,0 kg a unidade.

KG

35.172

R$3,99
TOTAL R$ 460.058,26

Dotação Orçamentária: 19.01.12.361.0251.2.058.3.3.90.30.99.00.0153
19.01.12.361.0251.2.058.3.3.90.30.99.00.0100
19.01.12.361.0251.2.058.3.3.90.30.99.00.0108
19.01.12.361.0251.2.058.3.3.90.30.99.00.0146
19.01.12.361.0251.2.058.3.3.90.30.99.00.0147
19.01.12.361.0251.2.058.3.3.90.30.99.00.0148
19.01.12.361.0251.2.058.3.3.90.30.99.00.0158 Da Secretaria Municipal de Educação.
Prazo: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 15 de maio de 2019
Data da Assinatura: Mangaratiba/RJ, 15 de Maio de 2018.

R$140.336,28

