
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000030/2018

COMERCIAL LIDER LTDA

CNPJ:  09.377.405/0001-18

Rua Narciso Pavani, 175 - São Francisco - Cariacica - ES - CEP: 29145440

ANEXO - TERMO Nº 000030/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002046

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000003/2018 002833/2017

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG
...
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

174,0025,00 6,96KG071 GUIBOM023

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

522,0075,00 6,96KG072 GUIBOM285

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520
GR

descrição:
- produto obtido de frutos do tomateiro, devendo conter, no
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo
ser adicionado de sal e ou açúcar.

83,5050,00 1,67UN078 OLÉ024

TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO

descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e
validade, concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

80,248,00 10,03KG093 TONETE034

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              859,74

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO SABOR COCO,
EMBALAGEM COM 400 GR.

descrição:
- tipo rosquinha: embalagem primária de 400g de polietileno
transparentes, impermeáveis e lacradas. embalagem
secundária em caixas de papelão. o biscoito deverá estar
em perfeito estado de conservação, inteiro, macio, coloração
adequada.  ingredientes: farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal,
estabilizante lecitina de soja.

2.220,00400,00 5,55KG016 PRODASA043

FERMENTADO ACETICO DE FRUTA

descrição:
- (vinagre de fruta) frasco 750 ml

539,00385,00 1,40FR030 TOSCANO052

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG

34.950,002500,00 13,98KG044 ROMANO056

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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...
descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

104.850,007500,00 13,98KG045 ROMANO270

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG
...
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

16.587,501250,00 13,27KG067 FRILARA061

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

49.762,503750,00 13,27KG068 FRILARA282

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG
...
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

21.402,003075,00 6,96KG071 GUIBOM063

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

64.206,009225,00 6,96KG072 GUIBOM286

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520
GR

descrição:
- produto obtido de frutos do tomateiro, devendo conter, no
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo
ser adicionado de sal e ou açúcar.

8.350,005000,00 1,67UN078 OLÉ064

TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO

descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e
validade, concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

22.066,002200,00 10,03KG093 TONETE074

ESCOLAS MUNICIPAIS:              324.933,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FERMENTADO ACETICO DE FRUTA

descrição:
- (vinagre de fruta) frasco 750 ml

72,8052,00 1,40FR030 TOSCANO198
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LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG
...
descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

699,0050,00 13,98KG044 ROMANO201

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

2.097,00150,00 13,98KG045 ROMANO272

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG
...
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

3.317,50250,00 13,27KG067 FRILARA206

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

9.952,50750,00 13,27KG068 FRILARA284

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG
...
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

5.442,72782,00 6,96KG071 GUIBOM208

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

16.342,082348,00 6,96KG072 GUIBOM288

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520
GR

descrição:
- produto obtido de frutos do tomateiro, devendo conter, no
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo
ser adicionado de sal e ou açúcar.

1.386,10830,00 1,67UN078 OLÉ209

TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO

descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e
validade, concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

6.018,00600,00 10,03KG093 TONETE226

CRECHES MUNICIPAIS:              45.327,70

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              371.120,44

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

KIT CESTA BASICA

- todos os produtos contidos no kit cesta básica deverá
conter: rotulagem com identificacao do produto, composicao,
numero de lote, data de fabricacao, validade, procedencia e
registro nos órgãos competente.

produtos e descrição:

-  05 kg de açucar, cor clara, granulado, sem umidade e
sujidades, sacola com 05 kg, transparente e atóxica.

- 10 kg de arroz agulhinha tipo i, sub grupo polido, classe
longo fino, pacote com 05 kg, transparente e atóxico.

- 01 cx de biscoito tipo maisena ou maria caixa com 02 kg,
com embalagem interna de 200 gramas em plástico
ransparente, atóxico, com registro no órgão competente.

- 500 gr de café torrado e moído, categoria tradicional,
embalagem com 500 gramas.

- 01 kg de farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 1,
branca, isenta de sujidades, parasitos   e larvas, com
aspecto, odor, e sabor proprios, acondicionada em saco
plastico, transparente contendo 01kg.

- 01 kg de farianha de trigo, enriquecida com ácido fólico e
ferro, branca, sem fermento, embalagem plástica
transparente de 1kg, atóxica, com registro no órgão
competente.

- 02 kg de feijão preto, tipo 1, novo, constituido de grãos
inteiros e sadios, com a umidade permitida em lei, isento de
material terroso, sujidades e misturas de outras especies,
acodicionado em saco plastico, contendo 01kg.

- 01 kg de macarrão vitaminado tipo espaguete, embalagem
de 01kg.

- 02 fr de óleo comestivél - de soja, refinado, obtido de
espécie vegetal, acondicionado em frasco plastico com
900ml.

- 01 pc de papel higiênico - classe 1, material: fabricado com
100% fibras virgens de celulose; nao reciclado; acabamento:
gofrado e picotado; folha: dupla; cor: branca; fragrancia:
neutra; largura: 10 cm e comprimento do rolo: 30 m; norma:
nbr 15464 e nbr 15134; unidade de fornecimento: pacote 8
unidades.

- 01 pc de sabão em barra - apresentacao: barra,
fragrancia: neutro, peso: 200g por unidade, glicerinado,
acondicionamento: pacote plastico, unidade de fornecimento:
pacote com 5 unidades.

- 03 un de sabonete com agentes antibactericidas para
higiene pessoal; embalado individualmente; peso liquido
minimo de 90gr.

- 01 kg de sal iodado não tóxico, embalagem plástica com 01
kg

- 02 kg de fubá - enriquecido com ácido fólico e ferro,

31.980,00260,00 123,00KIT040
COMERCIAL

LIDER
081

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
embalagem de 1kg, em saco plástico transparente, atóxico.
registro no órgão competente.

- 04 pacotes de leite em pó integral - deve ter especificado
na informação nutricional a quantidade de cálcio, embalagem
de 01 kg, com registro no ministério da agricultura.

- 03 un de escova dental, para adultos com cerdas macias e
cabeça pequena

- 02 un creme dental, peso aproximado de 90 gramas, com
cálcio, flúor, microparticulas polidoras e com ação
refreacante.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              31.980,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00604 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFVLocal

MarcaItem

BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO SABOR COCO,
EMBALAGEM COM 400 GR.

descrição:
- tipo rosquinha: embalagem primária de 400g de polietileno
transparentes, impermeáveis e lacradas. embalagem
secundária em caixas de papelão. o biscoito deverá estar
em perfeito estado de conservação, inteiro, macio, coloração
adequada.  ingredientes: farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal,
estabilizante lecitina de soja.

277,5050,00 5,55KG016 PRODASA153

FERMENTADO ACETICO DE FRUTA

descrição:
- (vinagre de fruta) frasco 750 ml

35,0025,00 1,40FR030 TOSCANO160

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG
...
descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

223,6816,00 13,98KG044 ROMANO111

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

685,0249,00 13,98KG045 ROMANO271

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG
...
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

504,2638,00 13,27KG067 FRILARA170

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

1.539,32116,00 13,27KG068 FRILARA283

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

716,88103,00 6,96KG071 GUIBOM172

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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...
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

2.171,52312,00 6,96KG072 GUIBOM287

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520
GR

descrição:
- produto obtido de frutos do tomateiro, devendo conter, no
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo
ser adicionado de sal e ou açúcar.

484,30290,00 1,67UN078 OLÉ116

TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO

descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e
validade, concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

952,8595,00 10,03KG093 TONETE145

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV:              7.590,33

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              39.570,33

COMERCIAL LIDER LTDA:                        410.690,77
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