
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000108/2018

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000108/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002152

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000026/2018 000445/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO DIET 200 GRAMAS

descrição:
- achocolatado em pó solúvel diet, embalagem aproximada de
200g, composto por maltodextrina, no mínimo 40% de cacau,
minerais, ferro, zinco, selênio e vitaminas. produto natural,
sem glúten e sem adição de açúcar. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, nº de registro de inspeção
do órgão competente.

177,0015,00 11,80UN003 APTI028

AZEITE DE OLIVA 500 ML

descrição:
- virgem, aspecto líquido límpidoa 25ºc, cor amarela clara ao
verde, odor e sabor característicos. embalagem de vidro de
500ml. registro no órgão competente.

4.196,50385,00 10,90UN005
PORTO
REAL029

ESCOLAS MUNICIPAIS:              4.373,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO DIET 200 GRAMAS

descrição:
- achocolatado em pó solúvel diet, embalagem aproximada de
200g, composto por maltodextrina, no mínimo 40% de cacau,
minerais, ferro, zinco, selênio e vitaminas. produto natural,
sem glúten e sem adição de açúcar. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, nº de registro de inspeção
do órgão competente.

259,6022,00 11,80UN003 APTI034

AZEITE DE OLIVA 500 ML

descrição:
- virgem, aspecto líquido límpidoa 25ºc, cor amarela clara ao
verde, odor e sabor característicos. embalagem de vidro de
500ml. registro no órgão competente.

1.526,00140,00 10,90UN005
PORTO
REAL

035

GOIABA VERMELHA, CATEGORIA EXTRA

descrição:
- ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão, e
imaturo) - coloração casca: verde claro - coloração polpa:
vermelha - peso mínimo: 120 g/unidade - as goiabas deverão
apresentar as características da cultivar bem definidas,
serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos.  as
embalagens devem ser confeccionadas com material atóxico
- caixas plásticas - os quais deverão estar limpos,

2.235,00750,00 2,98KG021 CEASA036
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resistentes, desprovidos de substâncias tóxicas, não
transmitir odor ou sabor estranho ao alimento.

MASSA COM OVOS TIPO PADRE NOSSO

descrição:
- embalagem plástica de 500 gramas.

2.569,85515,00 4,99KG027 VILMA038

CRECHES MUNICIPAIS:              6.590,45

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              10.963,95

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

GOIABA VERMELHA, CATEGORIA EXTRA

descrição:
- ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão, e
imaturo) - coloração casca: verde claro - coloração polpa:
vermelha - peso mínimo: 120 g/unidade - as goiabas deverão
apresentar as características da cultivar bem definidas,
serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos.  as
embalagens devem ser confeccionadas com material atóxico
- caixas plásticas - os quais deverão estar limpos,
resistentes, desprovidos de substâncias tóxicas, não
transmitir odor ou sabor estranho ao alimento.

149,0050,00 2,98KG021 CEASA054

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              149,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              149,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

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

MarcaItem

ACHOCOLATADO DIET 200 GRAMAS

descrição:
- achocolatado em pó solúvel diet, embalagem aproximada de
200g, composto por maltodextrina, no mínimo 40% de cacau,
minerais, ferro, zinco, selênio e vitaminas. produto natural,
sem glúten e sem adição de açúcar. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, nº de registro de inspeção
do órgão competente.

118,0010,00 11,80UN003 APTI049

AZEITE DE OLIVA 500 ML

descrição:
- virgem, aspecto líquido límpidoa 25ºc, cor amarela clara ao
verde, odor e sabor característicos. embalagem de vidro de
500ml. registro no órgão competente.

250,7023,00 10,90UN005
PORTO
REAL042

GOIABA VERMELHA, CATEGORIA EXTRA

descrição:
- ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão, e
imaturo) - coloração casca: verde claro - coloração polpa:
vermelha - peso mínimo: 120 g/unidade - as goiabas deverão
apresentar as características da cultivar bem definidas,
serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos.  as
embalagens devem ser confeccionadas com material atóxico
- caixas plásticas - os quais deverão estar limpos,
resistentes, desprovidos de substâncias tóxicas, não
transmitir odor ou sabor estranho ao alimento.

1.481,06497,00 2,98KG021 CEASA051

MASSA COM OVOS TIPO PADRE NOSSO
149,7030,00 4,99KG027 VILMA045
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descrição:
- embalagem plástica de 500 gramas.

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem
adição de açúcar, diluição de 1 para 5, congelada,
embalagem de 1kg, com registro de inspeção no mapa. a
embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

395,0050,00 7,90KG033 SUMMER047

POLPA DE FRUTA SABOR MANGA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem
adição de açúcar, diluição de 1 para 5, congelada,
embalagem de 1kg, com registro de inspeção no mapa. a
embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

395,0050,00 7,90KG034 SUMMER046

POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem
adição de açúcar, diluição de 1 para 5, congelada,
embalagem de 1kg, com registro de inspeção no mapa. a
embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

395,0050,00 7,90KG035 SUMMER048

SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO  - SCFV:              3.184,46

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              3.184,46

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        14.297,41
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