
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000049/2014

COMERCIAL CARDEX LTDA

CNPJ:  02.751.861/0001-37

RUA SÃO JOÃO, 26 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146630

ANEXO - CONTRATO Nº 000049/2014 -  SEQUÊNCIA  N°000001308

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pesquisa de Preços Nº 000079/2014 102144/2014

00004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PÓ PCT C/ 01 KG
ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, enriquecido
com vitaminas

2.250,00500,00 4,50KG001

MARGARINA VEGETAL POTE COM 500 GR
cremosa,  cor clara, com no mínimo 80% de lipidios. deve
apresentar vedação interna e registro no órgão competente,
na data de entrega o produto deve apresentar validade
mínima de seis meses.

1.800,00200,00 9,00KG014

MÚSCULO TRASEIRO EM CUBOS DE APROXIMAD. 30
GRAMAS
congelado, com serviço de inspeção, data de
processamento/validade, acondicionados em embalgem de
01kg, atóxica integra com coloração e cheiros
característicos, sem formação de suco exsudado.

17.920,001600,00 11,20KG017

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG
com carimbo do serviço de inspeção, data de
processamento/validade, sem formaçao de suco exsudado

15.680,001400,00 11,20KG020

PALETA SUÍNA EM CUBOS, CONGELADA
com carimbo do serviço de inspeção, data de
processamento e validade, embalagem de 01kg temperatura
de entrega entre -12ºc e -18ºc, com coloração e cheiro
caracterísiticos, sem formação de suco exsudado.

8.120,00800,00 10,15KG021

PEITO DE FRANGO S/ OSSO PCT C/ 01 KG
sem osso, sem tempero, congelado, (temperatura entre
-12ºc e -18ºc), com carimbo de fiscalização competente,
data de processamento e validade, embalagem de 1kg com
coloração e cheiro característicos

19.152,002400,00 7,98KG022

VAGEM
vagem; variedade: macarrao; apresentacao: in natura;
acondicionamento: a granel; grau de evolucao: bem
desenvolvida; qualidade: de primeira qualidade;
caracteristicas fisicas: tamanho, coloracao uniforme,
firme e intacto; higienico sanitarias: isentos desujidades,
parasitas e larvas; danificacao: sem danos fisicos
oriundos do manuseio e transporte; legislacao: conforme
resolucao rdc 272, de 22/09/2005, da anvisa e suas
alteracoes posteriores; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega;

916,50235,00 3,90KG025

ESCOLAS MUNICIPAIS:              65.838,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PÓ PCT C/ 01 KG
ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, enriquecido
com vitaminas

900,00200,00 4,50KG030

MARGARINA VEGETAL POTE COM 500 GR
cremosa,  cor clara, com no mínimo 80% de lipidios. deve
apresentar vedação interna e registro no órgão competente,

900,00100,00 9,00KG045
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na data de entrega o produto deve apresentar validade
mínima de seis meses.

MELANCIA
fresca, casca lisa e brilhante, peso de 8kg, coloração e
tamanho uniforme

2.130,001420,00 1,50KG047

MÚSCULO TRASEIRO EM CUBOS DE APROXIMAD. 30
GRAMAS
congelado, com serviço de inspeção, data de
processamento/validade, acondicionados em embalgem de
01kg, atóxica integra com coloração e cheiros
característicos, sem formação de suco exsudado.

1.120,00100,00 11,20KG049

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG
com carimbo do serviço de inspeção, data de
processamento/validade, sem formaçao de suco exsudado

1.120,00100,00 11,20KG052

PALETA SUÍNA EM CUBOS, CONGELADA
com carimbo do serviço de inspeção, data de
processamento e validade, embalagem de 01kg temperatura
de entrega entre -12ºc e -18ºc, com coloração e cheiro
caracterísiticos, sem formação de suco exsudado.

812,0080,00 10,15KG053

PEITO DE FRANGO S/ OSSO PCT C/ 01 KG
sem osso, sem tempero, congelado, (temperatura entre
-12ºc e -18ºc), com carimbo de fiscalização competente,
data de processamento e validade, embalagem de 1kg com
coloração e cheiro característicos

9.576,001200,00 7,98KG056

VAGEM
vagem; variedade: macarrao; apresentacao: in natura;
acondicionamento: a granel; grau de evolucao: bem
desenvolvida; qualidade: de primeira qualidade;
caracteristicas fisicas: tamanho, coloracao uniforme,
firme e intacto; higienico sanitarias: isentos desujidades,
parasitas e larvas; danificacao: sem danos fisicos
oriundos do manuseio e transporte; legislacao: conforme
resolucao rdc 272, de 22/09/2005, da anvisa e suas
alteracoes posteriores; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega;

234,0060,00 3,90KG060

CRECHES MUNICIPAIS:              16.792,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              82.630,50

COMERCIAL CARDEX LTDA:                        82.630,50
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