
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000033/2016

COOPERATIVA DOS AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXA

CNPJ:  19.518.890/0001-56

RODOVIA ROD ES 181, SN - ALTO NORTE - MUNIZ FREIRE - ES - CEP:

ANEXO - CONTRATO Nº 000033/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001710

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Chamada Pública Nº 000001/2016 003859/2015

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FILÉ DE TILÁPIA
congelado, em filé, sem peles e espinha, limpo, com cor,
cheiro e sabor característicos, sem manchas esverdeadas,
parasitas, lesões ou traumatismo, pesando aproximadamente
70 gramas cada unidade, acondicionados em sacos
transparentes, atóxicos, devendo apresentar na embalagem
(contendo 1 kg) a identificação do fornecedor e telefone,
nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária municipal, estadual
ou federal. deverá ser congelado e armazenado em
temperatura igual ou inferior a -18°c (dezoito graus
centígrados negativos), e transportado em condiçõesque
preservem as características do alimento congelado, como
também a qualidade do mesmo quanto as características
fisioquímicas, microbiológicas e microscópicas. os pescados
não deverão ser provenientes de águas contaminadas ou
contaminadas ou poluídas e nem recolhido já morto.

68.399,102970,00 23,03KG020

ESCOLAS MUNICIPAIS:              68.399,10

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FILÉ DE TILÁPIA
congelado, em filé, sem peles e espinha, limpo, com cor,
cheiro e sabor característicos, sem manchas esverdeadas,
parasitas, lesões ou traumatismo, pesando aproximadamente
70 gramas cada unidade, acondicionados em sacos
transparentes, atóxicos, devendo apresentar na embalagem
(contendo 1 kg) a identificação do fornecedor e telefone,
nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária municipal, estadual
ou federal. deverá ser congelado e armazenado em
temperatura igual ou inferior a -18°c (dezoito graus
centígrados negativos), e transportado em condiçõesque
preservem as características do alimento congelado, como
também a qualidade do mesmo quanto as características
fisioquímicas, microbiológicas e microscópicas. os pescados
não deverão ser provenientes de águas contaminadas ou
contaminadas ou poluídas e nem recolhido já morto.

9.212,00400,00 23,03KG056

CRECHES MUNICIPAIS:              9.212,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              77.611,10

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00568 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO  - SCFVLocal

MarcaItem

FILÉ DE TILÁPIA
congelado, em filé, sem peles e espinha, limpo, com cor,
cheiro e sabor característicos, sem manchas esverdeadas,
parasitas, lesões ou traumatismo, pesando aproximadamente

12.159,84528,00 23,03KG090
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70 gramas cada unidade, acondicionados em sacos
transparentes, atóxicos, devendo apresentar na embalagem
(contendo 1 kg) a identificação do fornecedor e telefone,
nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária municipal, estadual
ou federal. deverá ser congelado e armazenado em
temperatura igual ou inferior a -18°c (dezoito graus
centígrados negativos), e transportado em condiçõesque
preservem as características do alimento congelado, como
também a qualidade do mesmo quanto as características
fisioquímicas, microbiológicas e microscópicas. os pescados
não deverão ser provenientes de águas contaminadas ou
contaminadas ou poluídas e nem recolhido já morto.

SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO  - SCFV:              12.159,84

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              12.159,84

COOPERATIVA DOS AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXA:                        89.770,94
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