
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor EUGÊNIO SANGI DA SILVA

CPF 675.428.247-91

Endereço RUA   FRANCISCO AUGUSTO DE CASTRO, 40 - Quilombo - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

AGRIAO agrião com folhas verdes brilhantes, firme e sem
áreas escuras, fresco, com coloração e tamanho
uniformes, sem sujidades e outros defeitos que possam
alterar sua aparência - (1 - i)

67,2014 4,80KG002776000018

AGRIAO agrião com folhas verdes brilhantes, firme e sem
áreas escuras, fresco, com coloração e tamanho
uniformes, sem sujidades e outros defeitos que possam
alterar sua aparência - (1)

230,4048 4,80KG002776000038

ALFACE LISA com folhas brilhantes, firmes e sem áreas
escuras, frescas, com coloração e tamanho uniforme,
sem sujidade e outros defeitos que possam alterar sua
aparencia - (2)

1.900,00500 3,80KG002152700072

CENOURA fresca, graúda, grau normal de evolução no
tamanho, uniforme, sem ferimentos e defeitos. - (1 - i)

1.940,25975 1,99KG001901700076

CENOURA fresca, graúda, grau normal de evolução no
tamanho, uniforme, sem ferimentos e defeitos. - (1 - ii)

4.666,552.345 1,99KG001901700009

CENOURA fresca, graúda, grau normal de evolução no
tamanho, uniforme, sem ferimentos e defeitos. - (1) 477,60240 1,99KG001901700047

COUVE MANTEIGA - MAÇO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade  - (2)

1.033,29387 2,67KG001588800133

MELANCIA
descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca
lisae brilhante, coloração e tamanho uniforme, polpa
vermelha. - (1 - i)

1.620,001.080 1,50KG002338700079

MELANCIA
descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca
lisae brilhante, coloração e tamanho uniforme, polpa
vermelha. - (1 - ii)

4.635,003.090 1,50KG002338700014

MELANCIA
descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca
lisae brilhante, coloração e tamanho uniforme, polpa
vermelha. - (1)

1.425,00950 1,50KG002338700057

Total do Lote:  17.995,29

Total Geral do Fornecedor:  17.995,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor BERTOLDO ANTÔNIO VIEIRA

CPF 905.779.577-91

Endereço CÓRREGO PEDREGULHO, S/N - SANTA CLARA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato ( 0) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ALFACE LISA com folhas brilhantes, firmes e sem áreas
escuras, frescas, com coloração e tamanho uniforme,
sem sujidade e outros defeitos que possam alterar sua
aparencia - (1 - i)

3.260,40858 3,80KG002152700007

ALFACE LISA com folhas brilhantes, firmes e sem áreas
escuras, frescas, com coloração e tamanho uniforme,
sem sujidade e outros defeitos que possam alterar sua
aparencia - (1)

399,00105 3,80KG002152700036

HORTELA
descrição:
- hortelã fresco, com folhas verdes brilhantes, firmes,
íntegras e sem áreas escuras, com coloração e tamanho
uniforme, sem sujidade e outros defeitos que possam
alterar sua aparência. - (1)

15,6013 1,20KG002721700028

REPOLHO branco, fresco, cabeça graúda, sem partes
moles, não amarelado ou murcho, folhas intactas - (1 - i)

256,75325 0,79KG001274000081

REPOLHO branco, fresco, cabeça graúda, sem partes
moles, não amarelado ou murcho, folhas intactas - (1 - ii)

1.030,951.305 0,79KG001274000013

REPOLHO branco, fresco, cabeça graúda, sem partes
moles, não amarelado ou murcho, folhas intactas - (1)

158,00200 0,79KG001274000061

TAIOBA folhas firmes, frescas, com coloraçao e tamanho
uniformes e típicos da variedade, folhas sem sujidades e
defeitos

1.368,00304 4,50KG002265900071

VAGEM TIPO MANTEIGA
descrição:
- com coloração verde,
- frescas,
- macias,
- sem ferimentos e manchas. - (1 - i)

910,00182 5,00KG002856500068

VAGEM TIPO MANTEIGA
descrição:
- com coloração verde,
- frescas,
- macias,
- sem ferimentos e manchas. - (1 - ii)

3.375,00675 5,00KG002856500004

VAGEM TIPO MANTEIGA
descrição:
- com coloração verde,
- frescas,
- macias,
- sem ferimentos e manchas. - (1)

600,00120 5,00KG002856500062

Total do Lote:  11.373,70

Total Geral do Fornecedor:  11.373,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor ADAMÁRIO CARLOS DA SILVEIRA

CPF 994.434.577-68

Endereço CÓRREGO DO MEIO, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros -
(1).

343,20156 2,20KG002265500069

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (1 - i)

5,604 1,40KG000207700104

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (1)

504,00360 1,40KG000207700037

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (1 - i)

2.284,38882 2,59KG000729200064

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (1)

2.486,40960 2,59KG000729200039

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra. ( 1)

332,00166 2,00KG001973600024

CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORAÇÃO
VERMELHA, tamanho médio, sem defeitos e ferimentos -
(1 - i)

443,4060 7,39KG002583200066

CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORAÇÃO
VERMELHA, tamanho médio, sem defeitos e ferimentos -
(1 - ii)

982,87133 7,39KG002583200001

CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORAÇÃO
VERMELHA, tamanho médio, sem defeitos e ferimentos -
(1)

472,9664 7,39KG002583200046

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (1 - i)

83,1684 0,99KG001099100022

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (1)

212,85215 0,99KG001099100048

COUVE MANTEIGA - MAÇO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade  - (1 - i)

1.065,33399 2,67KG001588800073

COUVE MANTEIGA - MAÇO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade  - (1 - ii)

424,53159 2,67KG001588800006

COUVE MANTEIGA - MAÇO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade  - (1)

416,52156 2,67KG001588800049
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor ADAMÁRIO CARLOS DA SILVEIRA

CPF 994.434.577-68

Endereço CÓRREGO DO MEIO, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra. - (1)

1.701,00567 3,00KG000200100054

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (1 - i)

574,98259 2,22KG002153100085

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (1)

97,6844 2,22KG002153100138

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (1)

970,00485 2,00KG000157100056

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (7)

3.165,281.084 2,92KG002338800159

Total do Lote:  16.566,14

Total Geral do Fornecedor:  16.566,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF 994.418.107-20

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (4)

515,20368 1,40KG000207700105

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (4)

4.794,091.851 2,59KG000729200112

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (3)

307,89311 0,99KG001099100129

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra. - (6)

3.054,001.018 3,00KG000200100137

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (6 )

310,80140 2,22KG002153100139

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (6 - i)

361,86163 2,22KG002153100142

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (7)

970,00485 2,00KG000157100151

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (2 - i)

1.889,24647 2,92KG002338800154

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (2)

992,80340 2,92KG002338800058

Total do Lote:  13.195,88

Total Geral do Fornecedor:  13.195,88

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor JUVENIL FERREIRA DA COSTA

CPF 043.645.857-85

Endereço CÓRREGO DO MEIO, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (5)

4.770,781.842 2,59KG000729200113

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. - (3 -i)

99,9634 2,94KG001099000120

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. - (3)

1.440,60490 2,94KG001099000040

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (8)

970,00485 2,00KG000157100152

Total do Lote:  7.281,34

Total Geral do Fornecedor:  7.281,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor MARCELO PEREIRA DA SILVA

CPF 106.989.507-55

Endereço CÓRREGO DO MEIO, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (6)

509,60364 1,40KG000207700107

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (8)

4.770,781.842 2,59KG000729200116

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. (4 - i)

352,80120 2,94KG001099000121

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. - (4)

2.010,96684 2,94KG001099000065

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra. - (4)

892,00446 2,00KG001973600123

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (5)

377,19381 0,99KG001099100131

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra. - (3)

3.471,001.157 3,00KG000200100095

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (3)

122,1055 2,22KG002153100140

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (3)

970,00485 2,00KG000157100147

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (4)

3.577,001.225 2,92KG002338800156

Total do Lote:  17.053,43

Total Geral do Fornecedor:  17.053,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor ROMERO VIANA DA SILVA

CPF 034.836.707-42

Endereço CÓRREGO DO MEIO, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (8).

301,00215 1,40KG000207700103

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (10)

4.770,781.842 2,59KG000729200118

BATATA INGLESA de primeira, tamanho médio, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra, sem manchas e brotos - (3)

8.487,354.265 1,99KG000086200125

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (5)

970,00485 2,00KG000157100149

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (6 - i)

289,0899 2,92KG002338800158

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (6)

3.871,921.326 2,92KG002338800100

Total do Lote:  18.690,13

Total Geral do Fornecedor:  18.690,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor PAULO SÉRGIO DE SOUZA SILVA

CPF 091.158.527-33

Endereço ZONA RURAL COMUNIDADE FELIZ LEMBRANÇA, S/N - Zona Rural - Alegre - ES - CEP: 29500000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

POLPA DE FRUTAS
descrição:
- polpa de frutas sabores diversos, embalagem de 1kg,
diluição de 1/5, com data de processamento e validade, e
registro de inspeção do órgão competente. - (2)

7.018,20557 12,60KG003070100161

Total do Lote:  7.018,20

Total Geral do Fornecedor:  7.018,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor EVANDERSON DE MOURA

CPF 132.753.337-55

Endereço CÓRREGO FLORESTA, S/N - Zona Rural - Ibatiba - ES - CEP: 29395000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

AGRIAO agrião com folhas verdes brilhantes, firme e sem
áreas escuras, fresco, com coloração e tamanho
uniformes, sem sujidades e outros defeitos que possam
alterar sua aparência - (2 - i)

1.562,21325,46 4,80KG002776000110

AGRIAO agrião com folhas verdes brilhantes, firme e sem
áreas escuras, fresco, com coloração e tamanho
uniformes, sem sujidades e outros defeitos que possam
alterar sua aparência - (2)

364,8076 4,80KG002776000082

BATATA INGLESA de primeira, tamanho médio, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra, sem manchas e brotos - (2 - i)

1.170,12588 1,99KG000086200027

BATATA INGLESA de primeira, tamanho médio, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra, sem manchas e brotos - (2)

1.146,24576 1,99KG000086200042

CENOURA fresca, graúda, grau normal de evolução no
tamanho, uniforme, sem ferimentos e defeitos. - (2)

382,08192 1,99KG001901700127

ESPINAFRE espinafre fresco, com folhas verdes
brilhantes, firme e sem áreas escuras, fresco, com
coloração e tamanho uniformes, sem sujidades e outros
defeitos que possam alterar sua aparência

3.620,00905 4,00KG002776100012

PEPINO fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem
ferimentos e manchas - (1 - i) 508,09341 1,49KG000612500092

PEPINO fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem
ferimentos e manchas - (1 - ii)

896,24601,5 1,49KG000612500025

PEPINO fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem
ferimentos e manchas - (1)

232,44156 1,49KG000612500060

PIMENTÃO VERDE , frescos, coloração brilhante, sem
ferimentos e manchas, aspecto firme e sem sujidades e
insetos.

297,84136 2,19KG001061400015

Total do Lote:  10.180,05

Total Geral do Fornecedor:  10.180,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor DANIEL FONTAINHA CORREA DA SILVA

CPF 175.004.537-01

Endereço CÓRREGO NICOLAU, S/N - Zona Rural - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (2).

749,00535 1,40KG000207700075

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (2)

4.770,781.842 2,59KG000729200002

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. - (1)

3.475,081.182 2,94KG001099000003

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra. - (2 - i)

1.396,00698 2,00KG001973600089

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra. - (2)

1.152,00576 2,00KG001973600041

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra. - (2)

3.144,001.048 3,00KG000200100029

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (2)

124,3256 2,22KG002153100055

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (2 - i)

798,00399 2,00KG000157100033

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (2)

182,0091 2,00KG000157100145

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (8)

1.159,24397 2,92KG002338800160

Total do Lote:  16.950,42

Total Geral do Fornecedor:  16.950,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor EMERICK BRENO PEREIRA FONTAINHA CORREA DA SILV

CPF 154.004.987-60

Endereço Rua ZONA RURAL, S/N - Zona Rural - Iúna - ES - CEP:

Contato ( 0) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

BATATA INGLESA de primeira, tamanho médio, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra, sem manchas e brotos - (1)

5.818,762.924 1,99KG000086200093

BETERRABA de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem
folhas, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem
defeitos - (1 - i)

760,00380 2,00KG000086400097

BETERRABA de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem
folhas, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem
defeitos - (1 - ii)

2.010,001.005 2,00KG000086400031

BETERRABA de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem
folhas, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem
defeitos - (1)

420,00210 2,00KG000086400043

BROCOLIS
descrição:
- brócolis fresco, folhas e talos verde escuro, firmes, sem
manchas, sem insetos, sem sujidades e outros defeitos
que possam alterar sua aparência. - (1 - i)

996,00300 3,32KG001099500083

BROCOLIS
descrição:
- brócolis fresco, folhas e talos verde escuro, firmes, sem
manchas, sem insetos, sem sujidades e outros defeitos
que possam alterar sua aparência. - (1 - ii)

773,56233 3,32KG001099500017

BROCOLIS
descrição:
- brócolis fresco, folhas e talos verde escuro, firmes, sem
manchas, sem insetos, sem sujidades e outros defeitos
que possam alterar sua aparência. - (1)

664,00200 3,32KG001099500044

Total do Lote:  11.442,32

Total Geral do Fornecedor:  11.442,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor FERNANDO AGUIAR FONTAINHA CORREA DA SILV

CPF 072.955.757-07

Endereço Rua ZONA RURAL, S/N - Zona Rural - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (3).

749,00535 1,40KG000207700011

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (3)

4.770,781.842 2,59KG000729200111

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. - (2)

3.466,261.179 2,94KG001099000119

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra. - (3)

2.536,001.268 2,00KG001973600122

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (2)

343,53347 0,99KG001099100128

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra. - (4)

3.141,001.047 3,00KG000200100135

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (5)

122,1055 2,22KG002153100141

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (6)

970,00485 2,00KG000157100150

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (1)

838,04287 2,92KG002338800034

Total do Lote:  16.936,71

Total Geral do Fornecedor:  16.936,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor MARCELO MUNIZ MARQUES

CPF 122.048.487-35

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (5).

509,60364 1,40KG000207700106

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (7)

4.770,781.842 2,59KG000729200115

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (4)

307,89311 0,99KG001099100130

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra. - (5)

3.054,001.018 3,00KG000200100136

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (8)

674,88304 2,22KG002153100144

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (10)

970,00485 2,00KG000157100099

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (3)

2.759,40945 2,92KG002338800155

Total do Lote:  13.046,55

Total Geral do Fornecedor:  13.046,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor ONAIR DIAS DE CARVALHO

CPF 243.702.827-72

Endereço CÓRREGO BONSUCESSO, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

RAPADURA
descrição:
- rapadura de cana-de-açúcar, com registro no serviço
de inspeção municipal, embalagem plástica individual, com
data de fabricação e validade.

3.900,00600 6,50KG000598300021

Total do Lote:  3.900,00

Total Geral do Fornecedor:  3.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor ROMÁRIO JOSÉ SILVEIRA

CPF 884.484.607-15

Endereço CÓRREGO DO MEIO, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros -
(2).

343,20156 2,20KG002265500101

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (7)

208,60149 1,40KG000207700108

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (9)

4.770,781.842 2,59KG000729200117

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra. - (5)

346,00173 2,00KG001973600124

CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORAÇÃO
VERMELHA, tamanho médio, sem defeitos e ferimentos -
(2)

1.899,23257 7,39KG002583200126

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (6 - i)

80,1981 0,99KG001099100132

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos - (6)

376,20380 0,99KG001099100091

COUVE MANTEIGA - MAÇO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade  - (3)

1.906,38714 2,67KG001588800134

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (4)

672,66303 2,22KG002153100020

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (4)

970,00485 2,00KG000157100148

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas. - (5)

3.877,761.328 2,92KG002338800157

Total do Lote:  15.451,00

Total Geral do Fornecedor:  15.451,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor IVANA VIEIRA FONSECA

CPF 022.601.727-33

Endereço RUA  CÓRREGO SANTA CLARA, S/N - Zona Rural - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

QUEIJO MINAS FRESCAL
descrição:
- queijo minas frescal,
- com registro no serviço de inspeção municipal,
- embalagem plástica transparente atóxica,
- embalado individualmente,
- com data de fabricação e validade. - (1)

7.693,00490 15,70KG002856600086

Total do Lote:  7.693,00

Total Geral do Fornecedor:  7.693,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor RUTIANA FERREIRA DE SOUZA

CPF 133.015.187-96

Endereço CÓRREGO DO MEIO, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros -
(3).

343,20156 2,20KG002265500102

ABÓBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras - (9)

509,60364 1,40KG000207700109

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho - (6)

4.770,781.842 2,59KG000729200114

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos. - (7)

674,88304 2,22KG002153100143

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (9 - i))

170,0085 2,00KG000157100153

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra - (9)

800,00400 2,00KG000157100146

Total do Lote:  7.268,46

Total Geral do Fornecedor:  7.268,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000008/2017 - 03/04/2017 - Processo Nº 003280/2016

Vencedor ELAINE FERREIRA DE ABRE

CPF 135.451.497-14

Endereço ZONA RURAL COMUNIDADE FELIZ LEMBRANÇA, S/N - ZONA RURAL - Alegre - ES - CEP: 29500000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

POLPA DE FRUTAS
descrição:
- polpa de frutas sabores diversos, embalagem de 1kg,
diluição de 1/5, com data de processamento e validade, e
registro de inspeção do órgão competente. - (1 - i)

7.434,00590 12,60KG003070100098

POLPA DE FRUTAS
descrição:
- polpa de frutas sabores diversos, embalagem de 1kg,
diluição de 1/5, com data de processamento e validade, e
registro de inspeção do órgão competente. - (1)

12.096,00960 12,60KG003070100032

Total do Lote:  19.530,00

Total Geral do Fornecedor:  19.530,00

Total Geral:  231.572,62
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